
1 abusiva, publicitat — (4031) 

Aarhus  
USE  Midtjylland (7211) 

AASCR  
USE  Associació de l’Àsia del Sud de cooperació re-

gional (7616) 

*Abadesses, Sant Joan de les  — (7211+9999) 

abandó de l’escolaritat  
USE  abandó escolar (3206) 

abandó dels estudis  
USE  abandó escolar (3206) 

abandó escolar  
SN  L’aplicarem a la situació dels alumnes o els es-

tudiants que, per incapacitat, per manca de mit-
jans financers, etcètera, no acaben el període 
d’estudis que cursen.  

MT  3206 educació  
*UF  *abandonament escolar  
UF  abandó de l’escolaritat  
UF  abandó dels estudis  
UF  interrupció dels estudis  
BT1  durada dels estudis  

BT2  política educativa  

abandó, indemnització vitalícia per  
USE  cessament d’activitat agrícola (5611) 

abandó, prima per  
USE  congelació de terres (5611) 

abandó, zona en perill d’  
USE  zona agrària desfavorida (5606) 

abandonada, terra — (5621) 

*abandonament escolar  
*USE  abandó escolar (3206) 

abandonat, fill — (2806) 

abast mitjà, força nuclear d’  
USE  euromíssil (0816) 

abastament  
MT  2016 intercanvis econòmics  
UF  abastiment  
UF  aprovisionament  
NT1  autoabastament  

NT2  taxa d’autoabastament  
NT1  balanç d’abastament  
NT1  escassetat  
NT1  seguretat d’abastament  
RT  proveïdor  
RT  proveïment energètic  

abastament, balanç d’ — (2016) 

abastament d’aigua  
USE  subministrament d’aigua (2846) 

abastament, dificultat d’  
USE  seguretat d’abastament (2016) 

abastament, mercat central d’  
USE  mercat d’interès nacional (2036) 

abastament, seguretat d’ — (2016) 

abastiment  
USE  abastament (2016) 

abastiment d’aigua a zones regables  
USE  ordenació hidroagrícola (5621) 

*Abella de la Conca  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Pallars Jussà  

abelles, cria d’  
USE  apicultura (5631) 

Abkhàzia  
USE  Geòrgia (7206+7236) 

ABM, acord — (0816) 

abocador  
USE  eliminació de residus (5206) 

abocament al mar  
USE  contaminació per vaixells (5216) 

abocament d’efluent radioactiu  
USE  efluent radioactiu (5216) 

abocament de residus  
USE  eliminació de residus (5206) 

abocament il·legal de residus  
MT  5216 deterioració del medi ambient  
BT1  residu  

abocaments, cànon d’  
USE  permís de contaminació negociable (5206) 

abocaments, impost sobre els  
USE  impost ecològic (5206) 

aborigen  
USE  població autòctona (2816) 

aborigen, població  
USE  població autòctona (2816) 

aborigen, tribu  
USE  població autòctona (2816) 

*Abrera  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Llobregat  

abreviatures, diccionari d’ — (3221) 

Abruços, els  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions d’Itàlia  

ABS  
USE  dispositiu de seguretat (4811) 

absència, declaració d’  
USE  mort (2826) 

absència escolar  
USE  presència escolar (3216) 

absentisme  
MT  4416 condicions i organització del treball  
BT1  psicologia del treball  

BT2  ergonomia  
BT3  condició de treball  

absentisme escolar  
USE  presència escolar (3216) 

absoluta, majoria — (0416) 

absoluta, monarquia  
USE  monocràcia (0406) 

absorció d’empreses  
USE  fusió d’empreses (4006) 

abstencionisme  
MT  0416 procediment electoral i sistema de votació  
BT1  votació  

Abū Zaby  
USE  Unió dels Emirats Àrabs (7226+7231+7236) 

abundància, societat d’  
USE  societat de consum (2026) 

abús d’autoritat  
USE  abús de poder (1211) 

abús d’informació privilegiada  
MT  1216 dret penal  
UF  delicte d’iniciats  
UF  operació d’iniciats  
UF  transacció d’iniciats  
BT1  delicte econòmic  

BT2  infracció  
RT  operació borsària  

abús de confiança  
MT  1216 dret penal  
BT1  delicte contra la propietat  

BT2  infracció  

abús de dret  
MT  1211 dret civil  
BT1  dret civil  

abús de poder  
MT  1211 dret civil  
UF  abús d’autoritat  
UF  desviació de poder  
BT1  dret civil  
RT  corrupció  
RT  recurs d’anul·lació  

abús de posició dominant  
USE  posició dominant (4031) 

abusiva, clàusula — (1211) 

abusiva, pràctica comercial  
USE  restricció de la competència (4031) 

abusiva, publicitat — (4031) 
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acabat d’industrialitzar, país  
USE  nou país industrialitzat (1611) 

acabat de metalls  
USE  revestiment de metalls (6816) 

acabat, producte  
USE  producte manufacturat (6806) 

acadèmia militar  
USE  instrucció militar (0821) 

acadèmic, títol  
USE  títol d’estudis (3216) 

accelerador de partícules  
USE  tecnologia nuclear (6621) 

accés a l’assistència sanitària  
USE  dret a la salut (1236) 

accés a l’educació  
MT  3206 educació  
BT1  política educativa  
RT  dret a l’educació  
RT  igualtat de tracte  

accés a l’ocupació  
MT  4411 mercat laboral  
UF  accés al mercat laboral  
UF  oportunitat d’ocupació  
UF  perspectiva d’ocupació  
BT1  mercat laboral  
RT  empresa d’inserció  
RT  igualtat de tracte  
RT  inserció professional  

accés a la informació  
MT  3231 informació i tractament de la informació  
UF  circulació de la informació  
BT1  política d’informació  
NT1  confidencialitat  

NT2  secret d’estat  
NT1  difusió restringida  
NT1  fractura digital  
RT  accés a la informació comunitària  
RT  comunicació de dades  
RT  difusió de la informació  
RT  dret a la informació  
RT  dret de la informàtica  
RT  sistema documental  
RT  suport d’informació  
RT  transparència administrativa  
RT  usuari d’informació  

accés a la informació comunitària  
MT  1006 institucions de la Unió Europea i funció 

pública europea  
BT1  transparència del procés decisori  

BT2  funcionament institucional  
RT  accés a la informació  

accés a la justícia  
MT  1221 justícia  
NT1  assistència judicial  
NT1  dret de litigar  
NT1  justícia de proximitat  
RT  dret a la justícia  
RT  drets de la defensa  

accés a la professió  
MT  4406 ocupació  

BT1  política d’ocupació  

accés a la propietat  
USE  adquisició de la propietat (1211) 

accés al mercat  
MT  2006 política comercial  
BT1  política comercial  

accés al mercat laboral  
USE  accés a l’ocupació (4411) 

accés, dret d’  
USE  servitud (1211) 

accés, prova d’  
USE  examen (3216) 

accés, proveïdor d’ — (3226) 

accessió, dret d’  
USE  adquisició de la propietat (1211) 

accessori d’automòbil  
USE  equipament del vehicle (4811) 

accessòria, captura — (5641) 

accessòria, renda  
USE  renda complementària (4421) 

accident, cobertura de riscos d’  
USE  assegurança d’accidents (2431) 

*accident de circulació  
*USE  accident de transport (4806) 

*accident de trànsit  
*USE  accident de transport (4806) 

accident de transport  
MT  4806 política de transports  
*UF  *accident de circulació  
*UF  *accident de trànsit  
BT1  seguretat del transport  

BT2  política de transports  
RT  assegurança d’accidents  
RT  assegurança de transports  
RT  prevenció d’accidents  
RT  primers auxilis  

accident de treball  
USE  accident laboral (4416) 

accident de treball, indemnització per  
USE  assegurança d’accidents de treball (2836) 

accident domèstic  
MT  2826 vida social  
UF  prevenció d’accidents domèstics  
UF  seguretat domèstica  
BT1  problema social  
RT  prevenció d’accidents  
RT  seguretat dels edificis  

accident laboral  
MT  4416 condicions i organització del treball  
UF  accident de treball  
BT1  seguretat en el treball  

BT2  condició de treball  
RT  assegurança d’accidents de treball  
RT  discapacitat  

RT  mortalitat professional  
RT  prevenció d’accidents  

accident nuclear  
MT  6621 indústries nuclear i elèctrica  
UF  accident radioactiu  
UF  dany nuclear  
UF  risc nuclear  
UF  risc radioactiu  
BT1  seguretat nuclear  

BT2  indústria nuclear  
RT  contaminació accidental  
RT  contaminació radioactiva  
RT  efluent radioactiu  
RT  prevenció de riscs  

accident químic  
MT  6811 química  
BT1  indústria química  
RT  contaminació accidental  
RT  contaminació industrial  
RT  contaminació química  

accident radioactiu  
USE  accident nuclear (6621) 

accidental, contaminació — (5216) 

accidents, assegurança d’ — (2431) 

accidents de treball, assegurança d’ — (2836) 

accidents domèstics, prevenció d’  
USE  accident domèstic (2826) 

accidents, prevenció d’ — (2841) 

acció a favor dels consumidors, pla d’  
USE  protecció del consumidor (2026) 

acció antimines  
MT  0816 equilibri internacional  
UF  ajuda a la retirada de mines  
UF  desminatge  
UF  desminatge humanitari  
UF  lluita contra les mines  
BT1  desarmament  

BT2  seguretat internacional  
RT  arma antipersones  
RT  víctima de guerra  

acció antimonopoli  
USE  reglamentació sobre enteses (4031) 

acció civil  
MT  1221 justícia  
UF  acció en matèria civil  
UF  demanda civil  
BT1  acció judicial  
NT1  acció per responsabilitat  
RT  cooperació judicial civil a la Unió Europea  

acció comuna  
SN  L’utilitzarem per a les accions decidides pel 

Consell en l’àmbit de la cooperació intergover-
namental. No l’hem de confondre amb “acció 
comunitària”.  

MT  1011 dret de la Unió Europea  
BT1  instrument jurídic intergovernamental  
RT  PESC  

acció comunitària  
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MT  1016 construcció europea  
BT1  activitat comunitària  

BT2  aprofundiment de la Unió Europea  
NT1  iniciativa comunitària  
NT1  iniciativa de creixement europeu  
NT1  programa comunitari  
NT1  projecte d’interès comunitari  

NT2  declaració d’interès comunitari  

acció comunitària per infracció  
USE  procediment CE per infracció (1011) 

acció contra les enteses  
USE  reglamentació sobre enteses (4031) 

acció d’investigació  
USE  programa d’investigació (6416) 

acció davant els tribunals  
USE  diligència judicial (1221) 

acció en matèria civil  
USE  acció civil (1221) 

acció en matèria penal  
USE  acció penal (1221) 

acció financera  
MT  2421 lliure circulació de capitals  
UF  certificat d’accions  
UF  certificat representatiu d’accions  
UF  valor de renda variable  
BT1  valor mobiliari  

BT2  mercat financer  
RT  accionariat obrer  
RT  accionista  
RT  renda d’inversió  
RT  societat mercantil  

acció humanitària  
USE  ajuda humanitària (0811) 

acció integrada, zona d’  
USE  programa integrat de desenvolupament 

(1616) 

acció judicial  
MT  1221 justícia  
UF  causa judicial  
UF  instància judicial  
UF  plet  
UF  recurs judicial  
UF  recurs jurisdiccional  
NT1  acció civil  

NT2  acció per responsabilitat  
NT1  acció penal  

NT2  acció per responsabilitat civil  
*NT2  *denúncia per agressió  
NT2  intervenció del ministeri fiscal  

NT1  recurs contenciós administratiu  
NT2  recurs d’anul·lació  
NT2  recurs per responsabilitat administrativa  

NT1  recurs contenciós comunitari  
NT2  petició de decisió prejudicial CE  
NT2  recurs d’anul·lació CE  
NT2  recurs de particulars  
NT2  recurs del personal  
NT2  recurs per incompliment  
NT2  recurs per omissió  
NT2  recurs per responsabilitat CE  

acció judicial, dret d’entaular una  
USE  dret de litigar (1221) 

acció judicial, dret d’exercir una  
USE  dret de litigar (1221) 

acció penal  
MT  1221 justícia  
UF  acció en matèria penal  
UF  demanda penal  
BT1  acció judicial  
NT1  acció per responsabilitat civil  
*NT1  *denúncia per agressió  
NT1  intervenció del ministeri fiscal  
RT  cooperació judicial penal UE  
RT  dret penal  
RT  responsabilitat criminal  

acció per danys i perjudicis  
USE  acció per responsabilitat (1221) 

acció per responsabilitat  
SN  No l’hem de confondre amb “recurs per respon-

sabilitat administrativa”.  
MT  1221 justícia  
UF  acció per danys i perjudicis  
BT1  acció civil  

BT2  acció judicial  
RT  responsabilitat  

acció per responsabilitat civil  
SN  Acció per la qual la víctima o els seus dretha-

vents pretenen rescabalar-se dels danys i els per-
judicis causats per una infracció.  

MT  1221 justícia  
BT1  acció penal  

BT2  acció judicial  
RT  dany  
RT  indemnització  
RT  infracció  
RT  víctima  

acció, pla d’  
USE  programa d’actuació (4021) 

acció prioritària  
USE  prioritat econòmica (1606) 

acció, programa d’  
USE  programa d’actuació (4021) 

accionariat obrer  
SN  Participació dels obrers en el capital i els bene-

ficis de l’empresa.  
MT  4426 relacions laborals i dret del treball  
BT1  participació dels treballadors  

BT2  relació laboral  
RT  acció financera  
RT  obrer  

accionista  
MT  4006 organització de l’empresa  
BT1  soci  

BT2  estructura de l’empresa  
RT  acció financera  
RT  protecció dels socis  
RT  societat de capital  

accions, certificat d’  
USE  acció financera (2421) 

accions, certificat representatiu d’  
USE  acció financera (2421) 

accions, societat comanditària per  
USE  societat comanditària (4016) 

accions, societat per  
USE  societat de capital (4016) 

accisa  
USE  impost especial (2446) 

ACCP  
USE  Agència Comunitària de Control de la Pes-

ca (1006) 

acer  
MT  6816 metal·lúrgia i siderúrgia  
UF  acer aliat  
UF  acer brut  
UF  acer de construcció  
UF  acer fi  
UF  acer inoxidable  
UF  acer laminat  
BT1  producte siderúrgic  

BT2  indústria siderúrgica  

acer aliat  
USE  acer (6816) 

acer brut  
USE  acer (6816) 

Acer, Comunitat Europea del Carbó i de l’  
USE  CECA (1016) 

acer de construcció  
USE  acer (6816) 

acer especial  
USE  acers especials (6816) 

acer fi  
USE  acer (6816) 

acer, indústria de l’  
USE  indústria siderúrgica (6816) 

acer inoxidable  
USE  acer (6816) 

acer laminat  
USE  acer (6816) 

acer), llauna (làmina d’  
USE  ferro (6816) 

acereria  
USE  indústria siderúrgica (6816) 

acereria elèctrica  
USE  indústria siderúrgica (6816) 

acers especials  
MT  6816 metal·lúrgia i siderúrgia  
UF  acer especial  
BT1  producte siderúrgic  

BT2  indústria siderúrgica  

acetat  
USE  àcid orgànic (6811) 
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acètic, àcid  
USE  àcid orgànic (6811) 

acetilè  
USE  hidrocarbur (6616) 

acetonobutílic, carburant  
USE  combustible substitutiu (6606) 

aciculifoli, arbre  
USE  arbre perennifoli (5636) 

àcid  
MT  6811 química  
BT1  compost químic  
RT  acidificació  

àcid acètic  
USE  àcid orgànic (6811) 

àcid acrílic  
USE  àcid orgànic (6811) 

àcid alcohòlic  
USE  àcid orgànic (6811) 

àcid aromàtic  
USE  àcid orgànic (6811) 

àcid cítric  
USE  àcid orgànic (6811) 

àcid clorhídric  
USE  àcid inorgànic (6811) 

àcid desoxiribonucleic  
USE  ADN (3606) 

àcid fòrmic  
USE  àcid orgànic (6811) 

àcid fosfòric  
USE  àcid inorgànic (6811) 

àcid ftàlic  
USE  àcid orgànic (6811) 

àcid gras  
USE  àcid orgànic (6811) 

àcid inorgànic  
MT  6811 química  
UF  àcid clorhídric  
UF  àcid fosfòric  
UF  àcid nítric  
UF  àcid sulfúric  
BT1  producte químic inorgànic  

BT2  compost químic  

àcid nítric  
USE  àcid inorgànic (6811) 

àcid orgànic  
MT  6811 química  
UF  acetat  
UF  àcid acètic  
UF  àcid acrílic  
UF  àcid alcohòlic  
UF  àcid aromàtic  
UF  àcid cítric  
UF  àcid fòrmic  
UF  àcid ftàlic  

UF  àcid gras  
UF  àcid oxàlic  
UF  àcid salicílic  
BT1  producte químic orgànic  

BT2  compost químic  

àcid oxàlic  
USE  àcid orgànic (6811) 

àcid salicílic  
USE  àcid orgànic (6811) 

àcid sulfúric  
USE  àcid inorgànic (6811) 

àcida, pluja — (5216) 

acidificació  
SN  Acidificació de l’aigua, el sòl i la vegetació pel 

dipòsit de contaminants àcids: diòxid de sofre, 
òxids de nitrogen i amoníac.  

MT  5216 deterioració del medi ambient  
UF  acidificació del medi ambient  
BT1  contaminació  
RT  àcid  
RT  desertització  
RT  pluja àcida  
RT  sequera  

acidificació del medi ambient  
USE  acidificació (5216) 

aclarida  
USE  manteniment de conreus (5621) 

ACLC  
SN  Acord de lliure comerç creat el 1992 per tres pa-

ïsos de l’Europa central (Txecoslovàquia, Polò-
nia i Hongria) i que agrupa països socis de la 
UE i els països que volen ingressar-hi. L’1 de ge-
ner de 2007 eren membres de l’ACLC Croàcia, 
l’antiga república iugoslava de Macedònia, Sèr-
bia, Montenegro, Albània, Bòsnia i Hercegovina, 
Moldàvia i Kosovo.  

MT  7611 organitzacions europees  
UF  acord centreeuropeu de lliure comerç  
UF  CEFTA  
*UF  *Central European Free Trade Agreement  
BT1  organització europea  
RT  acord de lliure comerç  
RT  països de l’ACLC  
RT  zona de lliure comerç  

ACLC, països de l’ — (7231) 

(ACNUDH), Alt Comissionat de les Nacions Uni-
des per als Drets Humans  
USE  Alt Comissionat per als Drets Humans (7606) 

ACNUR  
MT  7606 Nacions Unides  
UF  Alt Comissionat de l’ONU per als Refugiats  
UF  Alt Comissionat de les Nacions Unides per als 

Refugiats  
UF  Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als 

Refugiats  
UF  Oficina de l’Alt Comissionat de les Nacions 

Unides per als Refugiats  
UF  UNHCR  
BT1  programes i fons de l’ONU  
RT  refugiat  

*acolliment d’animals  
*USE  *nucli animal (5631) 

acolliment de menors  
USE  dret de custòdia (2806) 

*acolliment familiar  
*USE  dret de custòdia (2806) 

*acolliment per a dones maltractades, casa d’  
*USE  *protecció de la dona (2826) 

acomiadament  
MT  4406 ocupació  
BT1  cessament d’ocupació  
NT1  acomiadament col·lectiu  

*NT2  *garantia salarial  
NT1  acomiadament improcedent  
NT1  acomiadament per causes econòmiques  
NT1  ajuda a la recol·locació  
NT1  indemnització per acomiadament  
RT  canvi tecnològic  
*RT  deslocalització  
RT  estabilitat laboral  
RT  transferència de l’empresa  

acomiadament col·lectiu  
MT  4406 ocupació  
BT1  acomiadament  

BT2  cessament d’ocupació  
*NT1  *garantia salarial  

acomiadament improcedent  
MT  4406 ocupació  
BT1  acomiadament  

BT2  cessament d’ocupació  

acomiadament, indemnització per — (4406) 

acomiadament per causes econòmiques  
MT  4406 ocupació  
BT1  acomiadament  

BT2  cessament d’ocupació  
RT  recessió econòmica  

acompanyada, conducció  
USE  ensenyament de la conducció (4806) 

acompte de tresoreria  
MT  2441 pressupost  
BT1  finançament del pressupost  

acompte en compte corrent  
USE  crèdit a curt termini (2416) 

acord ABM  
MT  0816 equilibri internacional  
BT1  limitació d’armaments  

BT2  desarmament  
BT3  seguretat internacional  

acord, adhesió a un — (0806) 

*acord administració-societat  
*USE  partenariat públic-privat (0436) 

acord ADN  
SN  Acord europeu sobre el transport internacional 

de mercaderies perilloses per vies de navega-
ció interior.  

MT  4821 transport marítim i fluvial  
UF  ADNR  
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UF  Reglament sobre el transport de matèries pe-
rilloses pel Rin  

BT1  navegació fluvial  
BT2  transport per via navegable  

RT  conca renana  

acord ADR  
MT  4816 transport terrestre  
UF  ADR  
BT1  transport per carretera  

BT2  transport terrestre  
RT  transport de mercaderies perilloses  

acord AETR  
SN  Acord europeu sobre el treball del personal dels 

vehicles que fan transport internacional per car-
retera.  

MT  4816 transport terrestre  
UF  AETR  
BT1  transport per carretera  

BT2  transport terrestre  
RT  transport internacional  

acord aranzelari  
MT  2011 política aranzelària  
BT1  política aranzelària  
RT  acord internacional  
RT  preferències generalitzades  

acord ATP  
SN  Acord sobre el transport internacional de pro-

ductes peribles i els mitjans especials que es fan 
servir per a aquest transport.  

MT  4811 organització dels transports  
BT1  transport de mercaderies  

BT2  organització dels transports  
RT  producte perible  

acord bilateral  
SN  Acord entre dos estats, que són els únics que 

estan obligats a complir-ne les clàusules, els 
avantatges del qual generalment no beneficien 
tercers països.  

MT  0806 política internacional  
BT1  acord internacional  
RT  acord comercial  
RT  acord pesquer  
RT  relació bilateral  

acord CE  
SN  Acord a què han arribat les comunitats europe-

es amb tercers països o amb organitzacions in-
ternacionals en els àmbits de competència res-
pectius.  

MT  1016 construcció europea  
UF  conveni CE-països tercers  
UF  conveni CE-tercers països  
BT1  relacions de la Unió Europea  
NT1  acord comercial CE  
NT1  acord d’associació CE  

NT2  acord d’estabilització i d’associació  
NT2  acord europeu d’associació  
NT2  conveni ACP-CE  
NT3  acord de Cotonou  
NT3  Conveni d’Arusha  
NT3  Conveni de Lomé  

NT4  Conveni de Lomé I  
NT4  Conveni de Lomé II  
NT4  Conveni de Lomé III  
NT4  Conveni de Lomé IV  
NT4  Stabex  
NT4  Sysmin  

NT3  Conveni de Yaoundé  
NT2  Espai Econòmic Europeu  

NT1  acord de cooperació CE  
NT1  negociació d’un acord CE  
RT  competències externes CE  
RT  protocol financer  

acord CE, aplicació provisional d’un  
USE  acord provisional CE (1016) 

acord CE, negociació d’un — (1016) 

acord, celebració d’un  
USE  ratificació d’un acord (0806) 

acord centreeuropeu de lliure comerç  
USE  ACLC (7611) 

acord col·lectiu  
USE  conveni col·lectiu (4426) 

acord comercial  
MT  2021 comerç internacional  
UF  negociació comercial  
UF  tractat comercial  
BT1  relació comercial  
NT1  AGCS  
NT1  GATT  

NT2  Carta de l’Havana  
NT2  lliure circulació de mercaderies  

NT1  TRIMS  
NT1  TRIPS  
RT  acord bilateral  
RT  acord comercial CE  
RT  acord internacional  
RT  acord multilateral  
RT  clàusula de salvaguarda  
RT  cooperació comercial  
RT  mercat comú  
RT  nació més afavorida  
RT  negociació aranzelària  
RT  país en desenvolupament  
RT  política comercial  

acord comercial CE  
MT  1016 construcció europea  
BT1  acord CE  

BT2  relacions de la Unió Europea  
RT  acord comercial  

acord, compensació financera d’un  
USE  contrapartida d’un acord (0806) 

acord comunitari, negociació d’un  
USE  negociació d’un acord CE (1016) 

acord, conclusió d’un  
USE  ratificació d’un acord (0806) 

acord, contrapartida d’un — (0806) 

acord, contrapartida financera d’un  
USE  contrapartida d’un acord (0806) 

acord cultural  
USE  cooperació cultural (0811) 

acord d’associació  
MT  0806 política internacional  
BT1  acord internacional  
RT  acord d’associació CE  
RT  Consell d’Associació CE  

RT  país associat  

acord d’associació CE  
MT  1016 construcció europea  
UF  associació CE  
BT1  acord CE  

BT2  relacions de la Unió Europea  
NT1  acord d’estabilització i d’associació  
NT1  acord europeu d’associació  
NT1  conveni ACP-CE  

NT2  acord de Cotonou  
NT2  Conveni d’Arusha  
NT2  Conveni de Lomé  
NT3  Conveni de Lomé I  
NT3  Conveni de Lomé II  
NT3  Conveni de Lomé III  
NT3  Conveni de Lomé IV  
NT3  Stabex  
NT3  Sysmin  

NT2  Conveni de Yaoundé  
NT1  Espai Econòmic Europeu  
RT  acord d’associació  

acord d’autolimitació  
USE  acord de limitació (2021) 

acord d’especialització  
MT  4031 competència  
BT1  entesa vertical  

BT2  entesa  
RT  organització de la producció  

acord d’estabilització i d’associació  
MT  1016 construcció europea  
BT1  acord d’associació CE  

BT2  acord CE  
BT3  relacions de la Unió Europea  

RT  Balcans occidentals  
RT  estabilització econòmica  
RT  integració europea  

acord de Bretton Woods  
MT  2406 relacions monetàries  
UF  Bretton Woods  
BT1  sistema monetari internacional  

BT2  finances internacionals  
RT  acord monetari  

acord de Cartagena  
USE  Comunitat Andina (7616) 

acord de clearing  
USE  acord de compensació (2406) 

acord de compensació  
SN  Procediment de liquidació entre dues parts o 

més que s’utilitza per limitar l’ús de mitjans de 
pagament a la liquidació dels saldos nets.  

MT  2406 relacions monetàries  
UF  acord de clearing  
UF  acord de pagament  
BT1  pagament internacional  

BT2  finances internacionals  
RT  acord monetari  
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acord de complementarietat  
SN  L’aplicarem a la producció industrial, a escala 

sectorial, de països que desenvolupen en comú 
un programa d’integració econòmica.  

MT  0811 política de cooperació  
BT1  cooperació industrial  

BT2  política de cooperació  

acord de compra exclusiva  
USE  compra exclusiva (4031) 

acord de cooperació  
MT  0806 política internacional  
BT1  acord internacional  
RT  acord de cooperació CE  
RT  cooperació europea  
RT  cooperació internacional  
RT  cooperació transfronterera  

acord de cooperació CE  
MT  1016 construcció europea  
BT1  acord CE  

BT2  relacions de la Unió Europea  
RT  acord de cooperació  

acord de Cotonou  
SN  Acord signat el 23 de juny del 2000, per a un pe-

ríode de vint anys, amb una clàusula de revisió 
quinquennal, entre els aleshores quinze països 
de la UE i els setanta-sis països de l’Àfrica, el Ca-
rib i el Pacífic (ACP). Aquest acord segueix els 
convenis de Lomé que regulen les relacions en-
tre la UE i els països de l’ACP des de l’any 1975.  

MT  1016 construcció europea  
BT1  conveni ACP-CE  

BT2  acord d’associació CE  
BT3  acord CE  

BT4  relacions de la Unió Europea  

acord de crèdit recíproc  
USE  crèdit creuat (2406) 

acord de distribució  
USE  distribució exclusiva (4031) 

acord de distribució exclusiva  
USE  distribució exclusiva (4031) 

acord de distribució selectiva  
USE  distribució selectiva (4031) 

acord de la UE  
USE  acord internacional (0806) 

acord de la Unió Europea  
USE  acord internacional (0806) 

acord de limitació  
MT  2021 comerç internacional  
UF  acord d’autolimitació  
BT1  relació comercial  
RT  autolimitació  
RT  exportació  
RT  limitació de comercialització  

acord de limitació d’armes estratègiques  
USE  acord SALT (0816) 

acord de lliure canvi  
USE  acord de lliure comerç (2021) 

acord de lliure comerç  
MT  2021 comerç internacional  
UF  acord de lliure canvi  
BT1  relació comercial  
RT  ACLC  
RT  AELC  
RT  ALADI  
RT  alliberament dels intercanvis  
RT  Caricom  
RT  Espai Econòmic Europeu  
RT  TLCAN  
RT  Zona de Lliure Comerç de les Amèriques  
RT  zona de lliure comerç  

acord de lliure comerç d’Amèrica del Nord (AL-
CAN)  
USE  TLCAN (7616) 

acord de pagament  
USE  acord de compensació (2406) 

acord de preus  
MT  4031 competència  
BT1  restricció de la competència  
RT  preu discriminatori  

acord de productes  
USE  acord sobre productes bàsics (2021) 

acord de Schengen  
SN  És suprimir gradualment els controls fronterers 

de persones a l’interior de la comunitat.  
MT  1231 dret internacional  
BT1  lliure circulació de persones  

BT2  dret internacional públic  
NT1  Sistema d’Informació Schengen  
RT  cooperació en els afers interns  

acord de swap  
USE  crèdit creuat (2406) 

acord de Wassenaar  
SN  L’acord de Wassenaar, relatiu al control multila-

teral de les exportacions d’armes convencionals 
i productes i tecnologies de doble ús, va substi-
tuir el 1996 el COCOM (Comitè de Coordinació 
per al Control Multilateral de les Exportacions).  

MT  7621 organitzacions mundials  
UF  acord de Wassenaar sobre control d’exporta-

cions d’armes convencionals i béns i tecnolo-
gia de doble ús  

UF  Comitè de coordinació per al control multila-
teral de les exportacions (COCOM)  

BT1  organització mundial  
RT  arma convencional  
RT  bé de doble ús  
RT  control de les exportacions  
RT  nova tecnologia  
RT  relació Est-Oest  
RT  tecnologia dual  

acord de Wassenaar sobre control d’exportaci-
ons d’armes convencionals i béns i tecnologia 
de doble ús  
USE  acord de Wassenaar (7621) 

acord, denúncia d’un — (0806) 

acord econòmic  
MT  0806 política internacional  
BT1  acord internacional  

RT  cooperació econòmica  
RT  política econòmica  

acord entre comunitats autònomes  
USE  cooperació administrativa (0436) 

acord entre empreses  
USE  acord interempresarial (4006) 

acord entre l’estat i les comunitats autònomes  
USE  cooperació administrativa (0436) 

*acord entre l’estat i les entitats locals  
*MT  0436 poder executiu i administració pública  
*BT1  cooperació administrativa  

*BT2  organització administrativa  

*acord entre les comunitats autònomes i les 
entitats locals  
*MT  0436 poder executiu i administració pública  
*BT1  cooperació administrativa  

*BT2  organització administrativa  

acord entre productors  
USE  acord interempresarial (4006) 

acord europeu d’associació  
MT  1016 construcció europea  
BT1  acord d’associació CE  

BT2  acord CE  
BT3  relacions de la Unió Europea  

acord financer  
MT  2406 relacions monetàries  
BT1  finances internacionals  
RT  cooperació financera  

acord fiscal  
USE  conveni fiscal (2446) 

acord general sobre aranzels duaners i comerç  
USE  GATT (2021) 

acord general sobre el comerç de serveis  
USE  AGCS (2021) 

acord horitzontal  
USE  entesa horitzontal (4031) 

acord il·lícit  
USE  entesa il·lícita (4031) 

acord institucional  
MT  0431 vida política i seguretat pública  
BT1  vida institucional  

acord interempresarial  
MT  4006 organització de l’empresa  
UF  acord entre empreses  
UF  acord entre productors  
UF  conveni entre empreses  
BT1  cooperació interempresarial  

BT2  política de l’empresa  

acord intergovernamental  
USE  acord internacional (0806) 

acord interinstitucional  
MT  1006 institucions de la Unió Europea i funció 

pública europea  
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BT1  relació interinstitucional CE  
BT2  funcionament institucional  

RT  disciplina pressupostària CE  

acord internacional  
SN  El vincularem al país que correspongui.  
MT  0806 política internacional  
UF  acord de la UE  
UF  acord de la Unió Europea  
UF  acord intergovernamental  
UF  acord internacional de la UE  
UF  acord internacional de la Unió Europea  
UF  acord mundial  
UF  tractat internacional  
NT1  acord bilateral  
NT1  acord d’associació  
NT1  acord de cooperació  
NT1  acord econòmic  
NT1  acord marc  
NT1  acord multilateral  
NT1  adhesió a un acord  
NT1  clàusula de salvaguarda  
NT1  contrapartida d’un acord  
NT1  denúncia d’un acord  
NT1  negociació internacional  
NT1  pròrroga d’un acord  
NT1  protocol d’un tractat  

NT2  protocol financer  
NT1  ratificació d’un acord  
NT1  revisió d’un acord  
NT1  signatura d’un tractat  
RT  acord aranzelari  
RT  acord comercial  
RT  acord monetari  
RT  acord sobre productes bàsics  
RT  cooperació internacional  
RT  dret internacional  
RT  fonts del dret  
RT  instrument jurídic intergovernamental  
RT  poder de negociació  
RT  poder de ratificació  

acord internacional de la UE  
USE  acord internacional (0806) 

acord internacional de la Unió Europea  
USE  acord internacional (0806) 

acord interprofessional  
MT  4426 relacions laborals i dret del treball  
BT1  organització de les professions  

acord marc  
MT  0806 política internacional  
BT1  acord internacional  

acord MBFR  
USE  reducció de forces (0816) 

acord mixt  
SN  Acord a què han arribat els estats membres i les 

comunitats europees en els àmbits de compe-
tència que comparteixen.  

MT  1016 construcció europea  
BT1  relacions de la Unió Europea  

acord, modificació d’un  
USE  revisió d’un acord (0806) 

acord monetari  
MT  2406 relacions monetàries  
BT1  relacions monetàries  

NT1  acord monetari europeu  
NT1  Unió Europea de Pagaments  
RT  acord de Bretton Woods  
RT  acord de compensació  
RT  acord internacional  

acord monetari europeu  
SN  Aquest acord, que va succeir a la Unió Europea 

de Pagaments, va constituir el marc institucio-
nal de la cooperació monetària entre els països 
de l’Organització Europea de Cooperació Eco-
nòmica (OECE) del 1958 al 1972.  

MT  2406 relacions monetàries  
UF  AME  
UF  EMA  
BT1  acord monetari  

BT2  relacions monetàries  
RT  Banc de Pagaments Internacionals  
RT  convertibilitat monetària  

acord multifibres  
SN  Acord sobre el comerç internacional de produc-

tes tèxtils.  
MT  2021 comerç internacional  
UF  AMF  
BT1  relació comercial  
RT  indústria tèxtil  
RT  relació Nord-Sud  

acord multilateral  
MT  0806 política internacional  
UF  acord plurilateral  
UF  tractat multilateral  
BT1  acord internacional  
RT  acord comercial  
RT  relació multilateral  

acord mundial  
USE  acord internacional (0806) 

acord, negociació d’un  
USE  negociació internacional (0806) 

acord pesquer  
MT  5641 pesca  
BT1  política pesquera  
RT  acord bilateral  
RT  contrapartida d’un acord  
RT  convenció internacional  

acord plurilateral  
USE  acord multilateral (0806) 

acord preferencial  
SN  Acord preferencial comunitari que ofereix avan-

tatges aranzelaris millors que no els del GATT.  
MT  2006 política comercial  
BT1  política comercial comuna  
RT  aranzel preferencial  

acord, pròrroga d’un — (0806) 

acord, protocol d’un  
USE  protocol d’un tractat (0806) 

acord provisional CE  
SN  Aplicació provisional d’un acord CE. L’utilitzarem 

amb “acord d’associació”, “acord comercial” o 
“acord de cooperació”.  

MT  1016 construcció europea  
UF  aplicació provisional d’un acord CE  
BT1  relacions de la Unió Europea  

acord, ratificació d’un — (0806) 

acord, reconducció d’un  
USE  pròrroga d’un acord (0806) 

acord, renovació d’un  
USE  pròrroga d’un acord (0806) 

acord, revisió d’un — (0806) 

acord SALT  
MT  0816 equilibri internacional  
UF  acord de limitació d’armes estratègiques  
UF  Converses per a la Limitació d’Armes Estra-

tègiques  
UF  SALT  
BT1  limitació d’armaments  

BT2  desarmament  
BT3  seguretat internacional  

RT  política de defensa  

acord sectorial  
MT  2021 comerç internacional  
BT1  relació comercial  

acord sobre els drets de propietat intel·lectual  
USE  TRIPS (2021) 

acord sobre productes bàsics  
SN  Conveni multilateral pel qual els principals pa-

ïsos exportadors i importadors d’un producte 
bàsic es comprometen a respectar la norma-
tiva que regula el comerç internacional del dit 
producte.  

MT  2021 comerç internacional  
UF  acord de productes  
UF  acord sobre productes de base  
BT1  relació comercial  
NT1  estoc regulador  
NT1  fons comú  
RT  acord internacional  
RT  estabilitat de preus  
RT  intercanvi per productes  
RT  mercat de productes bàsics  
RT  producte bàsic  
RT  producte originari  
RT  producte sensible  

acord sobre productes de base  
USE  acord sobre productes bàsics (2021) 

acord social  
SN  El tractat d’Amsterdam ha integrat l’acord soci-

al en el tractat constitutiu de la Comunitat Eu-
ropea i ha reforçat les disposicions referents a 
la igualtat d’oportunitats i la lluita contra l’ex-
clusió social.  

MT  2826 vida social  
UF  protocol social  
BT1  política social europea  

BT2  política social  
RT  exclusió social  
RT  igualtat de tracte  

acord START  
MT  0816 equilibri internacional  
UF  Converses sobre la reducció d’armes estratè-

giques  
UF  negociacions START  
BT1  limitació d’armaments  

BT2  desarmament  
BT3  seguretat internacional  
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acord TIR  
USE  transport internacional per carretera (4816) 

acord vertical  
USE  entesa vertical (4031) 

acords, decisions i pràctiques concertades  
USE  reglamentació sobre enteses (4031) 

ACP, països de l’ — (7231) 

ACP-CE, Assemblea consultiva  
USE  assemblea paritària ACP-CE (1016) 

ACP-CE, assemblea paritària — (1016) 

ACP-CE, comitè d’ambaixadors — (1016) 

ACP-CE, comitè paritari — (1016) 

ACP-CE, Consell  
USE  consell de ministres ACP-CE (1016) 

ACP-CE, consell de ministres — (1016) 

ACP-CE, conveni — (1016) 

ACP-CE, institució — (1016) 

ACP-CEE, Consell  
USE  consell de ministres ACP-CE (1016) 

acràcia  
USE  anarquisme (0406) 

(ACRAS), Associació de cooperació regional de 
l’Àsia del Sud  
USE  Associació de l’Àsia del Sud de cooperació re-

gional (7616) 

acreditació  
USE  representació diplomàtica (0806) 

acreditació de l’impost  
USE  recaptació d’impostos (2446) 

acrídid  
USE  insecte (5211) 

acrílic, àcid  
USE  àcid orgànic (6811) 

acrílica, fibra  
USE  tèxtil sintètic (6841) 

acrònims, diccionari d’  
USE  diccionari d’abreviatures (3221) 

ACS  
USE  Associació d’Estats del Carib (7616) 

Act, Trade Expansion  
USE  Llei d’Expansió Comercial (2011) 

acta d’adhesió  
USE  adhesió a la Unió Europea (1016) 

acta de congrés  
MT  3221 documentació  
UF  col·loqui  
UF  comunicació en un congrés  
UF  congrés  

UF  ponència de congrés  
UF  simposi  
UF  taula rodona  
BT1  document  
RT  congrés d’un partit  
*RT  fòrum  

acta de la sessió  
USE  debat parlamentari (0426) 

acta de la sessió, difusió de l’  
USE  publicitat de les sessions (1006) 

acta de proclamació d’electes  
USE  escrutini (0416) 

acta electoral  
USE  escrutini (0416) 

Acta Final d’Hèlsinki  
USE  OSCE (7621) 

acta pontifícia  
MT  3221 documentació  
UF  butlla pontifícia  
UF  encíclica  
BT1  document  
RT  Santa Seu  

Acta Única Europea  
MT  1011 dret de la Unió Europea  
BT1  tractats de la UE  
RT  cooperació política europea  
RT  dictamen favorable PE  
RT  procediment de cooperació  

acte administratiu  
MT  0436 poder executiu i administració pública  
UF  mesura administrativa  
BT1  dret administratiu  
NT1  circular  
*NT1  *llicència administrativa  
RT  recurs administratiu  
RT  recurs d’anul·lació  

acte CE  
USE  acte comunitari (1011) 

acte, còmplice d’un  
USE  complicitat (1216) 

acte comunitari  
SN  Procediment institucional que fa servir els me-

canismes del primer pilar de la Unió Europea, a 
diferència del mètode intergovernamental que 
s’utilitza per als altres pilars.  

MT  1011 dret de la Unió Europea  
UF  acte CE  
UF  acte jurídic comunitari  
NT1  decisió comunitària  

NT2  decisió CE  
NT2  decisió CEEA  
NT2  decisió individual CECA  

NT1  dictamen comunitari  
NT2  dictamen CE  
NT2  dictamen CECA  
NT2  dictamen CEEA  
NT2  dictamen CESE  
NT2  dictamen del CdR  
NT2  dictamen del Tribunal de Comptes  
NT2  dictamen del Tribunal de Justícia CE  

NT2  dictamen PE  
NT3  dictamen favorable PE  

NT1  directiva comunitària  
NT2  directiva CE  
NT2  directiva CEEA  
NT2  recomanació CECA  

NT1  recomanació CE  
NT2  recomanació CEE  
NT2  recomanació CEEA  

NT1  reglament comunitari  
NT2  decisió general CECA  
NT2  reglament CE  
NT2  reglament CEEA  
NT2  reglament d’aplicació  

NT1  resolució comunitària  
NT2  resolució del Consell de la Unió Europea  
NT2  resolució del Consell Europeu  
NT2  resolució PE  

RT  dret derivat  
RT  fonts del dret  
RT  mètode comunitari  

acte de comerç  
MT  2031 comercialització  
NT1  arrendament financer  
NT1  compra  

NT2  compra a crèdit  
NT1  lloguer  
NT1  prestació de serveis  
NT1  venda  

NT2  venda a crèdit  
NT2  venda a distància  
NT3  comerç electrònic  

NT4  signatura electrònica  
NT2  venda a domicili  
NT2  venda a l’engròs  
NT2  venda al detall  
NT2  venda amb pèrdua  
NT2  venda amb rebaixa  
NT2  venda directa  
NT2  venda en subhasta  
NT2  venda lliure d’impostos  

RT  dret mercantil  

acte de regulació administrativa  
USE  reglament administratiu (1206) 

acte jurídic comunitari  
USE  acte comunitari (1011) 

actes jurídics documentats, impost sobre  
USE  drets de registre (2446) 

actini  
USE  matèria radioactiva (6621) 

actiu circulant  
USE  capital circulant (4026) 

actiu de l’empresa  
USE  dimensió de l’empresa (4011) 

actiu, dret de sufragi  
USE  dret de vot (1236) 

actiu líquid  
USE  cash flow (4026) 

actiu, perfeccionament — (2011) 

actiu, règim de perfeccionament  
USE  perfeccionament actiu (2011) 
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actiu, tràfic de perfeccionament  
USE  perfeccionament actiu (2011) 

actius del mercat monetari (FIAMM), fons d’in-
versió en  
USE  societat d’inversió (4016) 

activa agrària, població — (5616) 

activa, entrada a la vida  
USE  inserció professional (4406) 

activa ocupada, població — (4411) 

activa, població — (4411) 

activa, població no — (4411) 

activa, renda per persona — (1626) 

activa rural, població  
USE  població activa agrària (5616) 

activa, vida  
USE  vida laboral (4421) 

activitat agrària, continuació de l’  
USE  successió de l’explotació agrària (5611) 

activitat agrícola, cessament d’ — (5611) 

activitat associativa  
USE  vida associativa (2826) 

activitat bancària  
MT  2416 institucions financeres i de crèdit  
UF  operació bancària  
UF  servei bancari  
NT1  arbitratge financer  
NT1  banca electrònica  
NT1  despeses bancàries  
NT1  dipòsit bancari  
NT1  dret bancari  
NT1  inspecció bancària  
NT1  operació de canvi  
NT1  política bancària  
NT1  professió bancària  
NT1  secret bancari  
NT1  sistema bancari  
RT  banc  
RT  diners bancaris  
RT  serveis financers  
RT  transferència  

activitat bancària de Correus  
USE  serveis financers de Correus (2416) 

activitat, cessament d’ — (4006) 

activitat complementària  
USE  pluriocupació (4406) 

activitat comunitària  
MT  1016 construcció europea  
BT1  aprofundiment de la Unió Europea  
NT1  acció comunitària  

NT2  iniciativa comunitària  
NT2  iniciativa de creixement europeu  
NT2  programa comunitari  
NT2  projecte d’interès comunitari  
NT3  declaració d’interès comunitari  

NT1  patrocini comunitari  

NT1  política comunitària  
NT2  política comunitària-política nacional  
NT3  europeïtzació  

activitat de l’empresa  
MT  4011 tipus d’empresa  
UF  activitat empresarial  
NT1  empresa comercial  
NT1  empresa de lloguer  
NT1  empresa de serveis  

NT2  empresa naixent  
NT1  empresa immobiliària  
NT1  empresa industrial  
NT1  societat fiduciària  
RT  cessament d’activitat  
RT  empresa de transport  
RT  implantació d’activitat  
RT  política de l’empresa  

activitat econòmica  
MT  1611 creixement econòmic  
BT1  condició econòmica  
RT  sector econòmic  

activitat empresarial  
USE  activitat de l’empresa (4011) 

*activitat escolar  
*MT  3216 organització de l’ensenyament  
*BT1  vida escolar  

*activitat escolar complementària  
*MT  3216 organització de l’ensenyament  
*BT1  vida escolar  

*activitat extraescolar  
*MT  3216 organització de l’ensenyament  
*BT1  vida escolar  

activitat femenina  
USE  treball femení (4406) 

activitat financera  
USE  mercat financer (2421) 

activitat, implantació d’ — (4006) 

activitat, informe d’ — (3221) 

activitat no assalariada  
MT  4406 ocupació  
UF  treballador no assalariat  
BT1  estructura de l’ocupació  
RT  professió independent  

activitat no remunerada  
USE  treball no remunerat (4406) 

activitat pesquera  
USE  indústria pesquera (5641) 

activitat política, permís per — (0416) 

activitats comercials i industrials, llicència fis-
cal d’  
USE  impost per activitats professionals (2446) 

Activitats en matèria de Població, Fons de les Na-
cions Unides per a  
USE  Fons de Població de les Nacions Unides 

(7606) 

activitats múltiples, empresa d’  
USE  conglomerat d’empreses (4006) 

activitats professionals dels parlamentaris  
USE  interessos econòmics dels parlamentaris 

(0421) 

activitats professionals i artístiques, llicència fis-
cal d’  
USE  impost per activitats professionals (2446) 

activitats professionals, impost per — (2446) 

activitats remunerades dels parlamentaris  
USE  interessos econòmics dels parlamentaris 

(0421) 

actor  
USE  professió artística (2831) 

actuació, programa d’ — (4021) 

actuacions preliminars  
USE  investigació judicial (1221) 

actualització, tipus d’  
USE  tipus de descompte (2416) 

aculturació  
MT  2831 cultura i religió  
UF  integració cultural  
BT1  cultura  
RT  integració dels migrants  

acumulació d’ingressos  
USE  acumulació de rendes (1626) 

acumulació de mandats  
SN  Exercici legal de diversos mandats electorals per 

la mateixa persona.  
MT  0421 parlament  
UF  doble mandat  
BT1  mandat electoral  

BT2  parlamentari  

acumulació de pensions  
MT  2836 protecció social  
BT1  pensió de jubilació  

BT2  prestació social  
BT3  seguretat social  

RT  acumulació de rendes  

acumulació de rendes  
MT  1626 comptabilitat nacional  
UF  acumulació d’ingressos  
UF  concurrència d’ingressos  
UF  concurrència de rendes  
BT1  renda  
RT  acumulació de pensions  
RT  pluriocupació  

acumulador elèctric  
MT  6826 electrònica i electrotècnia  
UF  bateria  
UF  pila  
BT1  material elèctric  

BT2  indústria electrotècnica  
RT  residu electrònic  

acupuntor  
USE  professió mèdica paral·lela (2841) 
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acupuntura  
USE  medicina natural (2841) 

acusació  
MT  1221 justícia  
UF  acusació privada  
UF  acusat  
BT1  procediment penal  

BT2  procediment judicial  

acusació del fiscal  
USE  intervenció del ministeri fiscal (1221) 

acusació privada  
USE  acusació (1221) 

acusat  
USE  acusació (1221) 

acusat, drets de l’  
USE  drets de la defensa (1221) 

acústic, aïllament — (6831) 

acústic, senyal  
USE  dispositiu de senyalització (4811) 

acústica  
MT  3606 ciències naturals i aplicades  
BT1  ciències físiques  
RT  soroll  

acústica, contaminació — (5216) 

acústica, pertorbació  
USE  soroll (5216) 

Açores  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
UF  arxipèlag de les Açores  
BT1  regions de Portugal  

Açores, arxipèlag de les  
USE  Açores (7211) 

AD, grup de funcions  
USE  administrador (1006) 

ad hoc, comissió — (0421) 

ad hoc d’immigració, grup  
USE  òrgan de cooperació judicial i policial UE 

(1016) 

adaptabilitat de la mà d’obra  
USE  adaptabilitat del treballador (4411) 

adaptabilitat del personal  
USE  adaptabilitat del treballador (4411) 

adaptabilitat del treballador  
MT  4411 mercat laboral  
UF  adaptabilitat de la mà d’obra  
UF  adaptabilitat del personal  
UF  adaptació del treballador  
BT1  mercat laboral  
RT  estratègia europea d’ocupació  

Adaptació a la Globalització, Fons Europeu 
d’ — (4406) 

*Adaptació a la Mundialització, Fons Europeu d’  
*USE  Fons Europeu d’Adaptació a la Globalitza-

ció (4406) 

adaptació al progrés tècnic  
USE  canvi tecnològic (6411) 

adaptació arquitectònica  
USE  mitjans per a discapacitats (2826) 

adaptació de les perspectives financeres  
SN  Comprèn els ajustos tècnics que anualment fa 

la Comissió i les adaptacions relacionades amb 
les condicions d’execució.  

MT  1021 finances comunitàries  
BT1  perspectives financeres  

BT2  disciplina pressupostària CE  
BT3  elaboració del pressupost comunitari  

adaptació del treball a l’home  
USE  ergonomia (4416) 

adaptació del treballador  
USE  adaptabilitat del treballador (4411) 

adaptació escolar  
MT  3216 organització de l’ensenyament  
BT1  treball escolar  

*adaptació escolar (TAE), taller d’  
*USE  *servei educatiu (3216) 

adaptació social  
MT  2826 vida social  
BT1  vida social  
RT  diferència cultural  

ADB  
USE  Banc Asiàtic de Desenvolupament (7616) 

ADC  
USE  aranzel duaner comú (2011) 

ADC, admissió a l’  
USE  aranzel duaner comú (2011) 

ADC, drets de l’ — (1021) 

addicional, protocol  
USE  protocol d’un tractat (0806) 

addicionalitat de l’ajuda  
USE  principi d’addicionalitat (1021) 

addicionalitat del finançament  
USE  principi d’addicionalitat (1021) 

addicionalitat, principi d’ — (1021) 

addicionals, recursos — (2441) 

additiu alimentari  
SN  Producte afegit en petites quantitats durant la 

preparació dels aliments a fi de millorar-ne la 
presentació o la conservació.  

MT  6036 tecnologia alimentària  
NT1  agent de conservació  
NT1  agent de textura  
NT1  aromatitzant  
NT1  colorant alimentari  

NT2  colorant alimentari artificial  
NT2  colorant alimentari natural  

NT1  edulcorant  
NT1  emulsionant alimentari  
NT1  oligoelement  
RT  coadjuvant  
RT  contaminació dels aliments  
RT  enzim  
RT  legislació alimentària  
RT  química alimentària  

additiu no alimentari  
USE  coadjuvant (6811) 

Aden, Protectorat d’  
USE  Iemen (7226+7231+7236) 

adhesió a la Comunitat  
USE  adhesió a la Unió Europea (1016) 

adhesió a la Unió Europea  
MT  1016 construcció europea  
UF  acta d’adhesió  
UF  adhesió a la Comunitat  
UF  candidatura d’adhesió  
UF  conseqüència de l’adhesió  
UF  sol·licitud d’adhesió  
BT1  ampliació de la Unió Europea  
NT1  criteri d’adhesió  
NT1  estratègia de preadhesió  

NT2  ajuda de preadhesió  
NT1  negociació d’adhesió  
RT  tractat d’adhesió UE  

adhesió a un acord  
SN  Acte pel qual un estat o una organització inter-

nacional accepta vincular-se a un acord ja subs-
crit per altres parts.  

MT  0806 política internacional  
UF  adhesió a un conveni  
UF  adhesió a un tractat  
UF  adhesió a una convenció  
BT1  acord internacional  
RT  competències externes CE  
RT  paper internacional de la UE  

adhesió a un conveni  
USE  adhesió a un acord (0806) 

adhesió a un tractat  
USE  adhesió a un acord (0806) 

adhesió a una convenció  
USE  adhesió a un acord (0806) 

adhesió, acta d’  
USE  adhesió a la Unió Europea (1016) 

adhesió, candidatura d’  
USE  adhesió a la Unió Europea (1016) 

adhesió CE, tractat d’ — (1011) 

adhesió, conseqüència de l’  
USE  adhesió a la Unió Europea (1016) 

adhesió, criteri d’ — (1016) 

adhesió, import compensatori d’  
USE  import compensatori monetari (5606) 

adhesió, negociació d’ — (1016) 
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adhesió, sol·licitud d’  
USE  adhesió a la Unió Europea (1016) 

adhesió UE, tractat d’ — (1011) 

adhesiu  
MT  6811 química  
UF  cola  
UF  goma d’enganxar  
UF  producte adhesiu  
UF  substància adhesiva  
BT1  paraquímica  

adhesiu, producte  
USE  adhesiu (6811) 

adhesiva, substància  
USE  adhesiu (6811) 

Adige, Trentino-Alto — (7211) 

adjacent, zona — (1231) 

adjudicació, criteri d’  
USE  adjudicació de contracte administratiu (2006) 

adjudicació de contracte administratiu  
MT  2006 política comercial  
UF  adjudicació de contracte públic  
UF  adjudicació del contracte  
UF  adjudicació per lots  
UF  adjudicatari  
UF  atorgament del contracte  
UF  criteri d’adjudicació  
UF  entitat adjudicadora  
UF  poder adjudicador  
BT1  contractació administrativa  

adjudicació de contracte públic  
USE  adjudicació de contracte administratiu (2006) 

adjudicació del contracte  
USE  adjudicació de contracte administratiu (2006) 

adjudicació directa  
USE  contractació directa (2006) 

adjudicació per lots  
USE  adjudicació de contracte administratiu (2006) 

adjudicació, venda per  
USE  venda en subhasta (2031) 

adjudicador, poder  
USE  adjudicació de contracte administratiu (2006) 

adjudicadora, entitat  
USE  adjudicació de contracte administratiu (2006) 

adjudicatari  
USE  adjudicació de contracte administratiu (2006) 

adjuvant  
USE  coadjuvant (6811) 

administració autonòmica  
USE  administració regional (0436) 

administració central  
MT  0436 poder executiu i administració pública  
UF  administració de l’estat  
UF  administració federal  

UF  administració general de l’estat  
BT1  administració pública  
NT1  ministeri  

administració comarcal  
USE  administració local (0436) 

administració, consell d’ — (4006) 

administració, cost de l’  
USE  formalitat administrativa (0436) 

administració de clients  
USE  clientela (2036) 

administració de justícia  
USE  sistema judicial (1226) 

administració de justícia, auxiliar de l’  
USE  personal de l’administració de justícia (1226) 

administració de justícia, oficial de l’  
USE  personal de l’administració de justícia (1226) 

administració de justícia, personal de l’ — 
(1226) 

administració de l’ensenyament  
MT  3216 organització de l’ensenyament  
*UF  *AMPA  
UF  administració escolar  
UF  administració universitària  
UF  consell escolar  
BT1  vida escolar  

administració de l’estat  
USE  administració central (0436) 

administració de la comunitat autònoma  
USE  administració regional (0436) 

administració de la institució  
MT  1006 institucions de la Unió Europea i funció 

pública europea  
UF  gestió institucional  
BT1  funcionament institucional  
RT  secretaria de la institució  

administració de les relacions amb els clients  
USE  clientela (2036) 

administració del personal  
MT  4421 administració i remuneració del personal  
UF  gestió de recursos humans  
UF  gestió del personal  
UF  moviment de personal  
NT1  carrera professional  

NT2  antiguitat  
NT2  canvi de destinació  
NT2  promoció professional  
NT2  retrocés de categoria professional  
NT2  vida laboral  

NT1  concurs administratiu  
NT1  contractació de personal  

NT2  captació de treballadors  
NT1  contracte de treball  
NT1  descripció de funcions  
NT1  estatut del personal  
NT1  nomenament del personal  
NT1  període de prova  
NT1  personal  
NT1  qualificació del personal  

RT  capital intel·lectual  
RT  cultura organitzativa  
RT  informàtica de gestió  

administració, edifici d’  
USE  edifici públic (2846) 

administració electrònica  
MT  0436 poder executiu i administració pública  
UF  administració en línia  
UF  administració-e  
UF  ciberadministració  
UF  e-administració  
UF  e-govern  
UF  eadministració  
UF  egovern  
UF  govern-e  
BT1  administració pública  
RT  governança  
RT  internet  

administració en línia  
USE  administració electrònica (0436) 

administració escolar  
USE  administració de l’ensenyament (3216) 

administració federal  
USE  administració central (0436) 

Administració Fiduciària, Consell d’  
USE  Consell de Tutela ONU (7606) 

administració fiscal  
MT  2446 fiscalitat  
UF  fisc  
BT1  fiscalitat  

administració general de l’estat  
USE  administració central (0436) 

*administració hidràulica  
*SN  *L’utilitzarem per a tot el que faci referència de 

manera general a la gestió administrativa dels 
recursos hidràulics. En els altres casos farem 
servir descriptors més específics.  

*MT  5206 política del medi ambient  
*BT1  gestió de l’aigua  
*NT1  *política hidràulica  
*RT  ordenació hidràulica  
*RT  ordenació hidroagrícola  

administració internacional  
USE  organització internacional (0806) 

administració local  
SN  L’utilitzarem exclusivament per a les administra-

cions i autoritats locals. No l’hem de confondre 
amb els descriptors “entitat territorial” o “en-
titat local”.  

MT  0436 poder executiu i administració pública  
UF  administració comarcal  
UF  administració municipal  
UF  administració provincial  
UF  ajuntament  
UF  consell comarcal  
UF  consell insular  
UF  corporació local  
UF  diputació provincial  
UF  poder local  
UF  règim local  
BT1  administració pública  



*administració parlamentària   12

RT  eleccions locals  
RT  hisenda local  
RT  legislació local  
RT  política regional  

administració municipal  
USE  administració local (0436) 

*administració parlamentària  
*MT  0421 parlament  
*NT1  *personal del parlament  
*RT  funció pública  
*RT  parlament  

administració penitenciària  
MT  1216 dret penal  
BT1  dret penitenciari  

administració perifèrica  
USE  desconcentració (0436) 

administració portuària  
MT  4821 transport marítim i fluvial  
BT1  política portuària  

administració provincial  
USE  administració local (0436) 

administració pública  
MT  0436 poder executiu i administració pública  
NT1  administració central  

NT2  ministeri  
NT1  administració electrònica  
NT1  administració local  
NT1  administració regional  
NT1  càrrec electiu local  
NT1  institució pública  
NT1  partenariat públic-privat  
NT1  política pública  
NT1  relació administració-administrat  

NT2  defensor del poble  
NT2  formalitat administrativa  
NT2  recurs administratiu  
NT2  transparència administrativa  

NT1  servei públic  
NT1  tutela administrativa  
RT  ciència administrativa  
RT  poder discrecional  
RT  poders públics  

Administració Pública, Institut Europeu d’ — 
(7611) 

administració pública internacional  
USE  organització internacional (0806) 

administració pública, responsabilitat de l’  
USE  responsabilitat administrativa (0436) 

Administració pública, selecció de personal a l’  
USE  concurs administratiu (4421) 

administració regional  
MT  0436 poder executiu i administració pública  
UF  administració autonòmica  
UF  administració de la comunitat autònoma  
UF  organisme autonòmic  
UF  organisme regional  
BT1  administració pública  
RT  eleccions regionals  
RT  hisenda regional  

RT  parlament regional  
RT  política regional  

administració universitària  
USE  administració de l’ensenyament (3216) 

administració-administrat, relació — (0436) 

administració-e  
USE  administració electrònica (0436) 

*administració-societat, acord   
*USE  partenariat públic-privat (0436) 

administracions, col·laboració entre diferents  
USE  cooperació administrativa (0436) 

administracions, conveni de cooperació entre 
diferents  
USE  cooperació administrativa (0436) 

Administracions de Correus i Telecomunicacions, 
Conferència Europea d’  
USE  CEPT (7611) 

administracions públiques, llei de contractes de 
les  
USE  contracte administratiu (0436) 

administrador  
SN  Amb la reforma de l’estatut del personal de les 

comunitats europees que va entrar en vigor el 
maig del 2004, el grup de funcions dels admi-
nistradors (AD) va substituir les antigues cate-
gories A i LA.  

MT  1006 institucions de la Unió Europea i funció 
pública europea  

UF  grup de funcions AD  
UF  grup de funcions dels administradors  
UF  personal CE de categoria A  
UF  personal CE de categoria LA  
UF  quadre lingüístic CE  
BT1  funcionari europeu  

BT2  funció pública europea  

administradors, grup de funcions dels  
USE  administrador (1006) 

administratiu, acte — (0436) 

administratiu, adjudicació de contracte — 
(2006) 

administratiu, codi — (1206) 

administratiu, concurs — (4421) 

administratiu, contracte — (0436) 

administratiu, control — (0436) 

administratiu, cost  
USE  formalitat administrativa (0436) 

administratiu d’apel·lació, tribunal  
USE  jurisdicció contenciosa administrativa (1226) 

administratiu, dret — (0436) 

administratiu, obstacle  
USE  obstacle tècnic (2021) 

administratiu, òrgan  
USE  organització administrativa (0436) 

administratiu, personal  
USE  professió administrativa (4006) 

administratiu, procediment — (0436) 

administratiu, quadre — (4006) 

administratiu, recurs — (0436) 

administratiu, recurs contenciós — (1221) 

administratiu, reglament — (1206) 

administratiu, tràmit  
USE  formalitat administrativa (0436) 

administratiu, tribunal  
USE  recurs administratiu (0436) 

administratiu únic, document  
USE  document únic (2011) 

administratius, cost dels tràmits  
USE  formalitat administrativa (0436) 

administratius, simplificació dels tràmits  
USE  formalitat administrativa (0436) 

administrativa, acte de regulació  
USE  reglament administratiu (1206) 

administrativa, autonomia — (0436) 

administrativa, ciència — (3611) 

administrativa, circumscripció  
USE  divisió administrativa (0436) 

administrativa, competència — (0436) 

administrativa, concessió  
USE  contractació administrativa (2006) 

administrativa, contractació — (2006) 

administrativa, cooperació — (0436) 

administrativa de les institucions, despesa  
USE  despesa de funcionament CE (1021) 

administrativa, despesa  
USE  despesa de funcionament (2441) 

administrativa, disposició — (1206) 

administrativa, divisió — (0436) 

administrativa, escolta  
USE  protecció de les comunicacions (1236) 

administrativa especial de Hong Kong, regió  
USE  Hong Kong (7226+7231) 

administrativa especial de Macau, regió  
USE  Macau (7226) 

administrativa, expulsió  
USE  expulsió (1216) 
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administrativa, formalitat — (0436) 

administrativa, infracció — (0436) 

administrativa, institució  
USE  organització administrativa (0436) 

administrativa, jurisdicció  
USE  recurs administratiu (0436) 

administrativa, jurisdicció contenciosa — 
(1226) 

*administrativa, llicència  — (0436) 

administrativa, mesura  
USE  acte administratiu (0436) 

administrativa, organització — (0436) 

administrativa, professió — (4006) 

administrativa, reclamació  
USE  recurs administratiu (0436) 

administrativa, recurs per responsabilitat — 
(1221) 

administrativa, reforma — (0436) 

administrativa, responsabilitat — (0436) 

administrativa, sanció — (0436) 

administrativa, simplificació  
USE  formalitat administrativa (0436) 

administrativa, transparència — (0436) 

administrativa, tutela — (0436) 

administratives, cost de les formalitats  
USE  formalitat administrativa (0436) 

administratives, despeses  
USE  despeses generals (4026) 

administratives, harmonització de formalitats  
USE  formalitat administrativa (0436) 

administratives, plec de clàusules generals  
USE  licitació (2006) 

administratives, simplificació de les formalitats  
USE  formalitat administrativa (0436) 

admissibilitat  
MT  1221 justícia  
UF  excepció d’admissibilitat  
UF  improcedència  
UF  inadmissibilitat  
UF  procedència  
BT1  procediment judicial  
NT1  interès legítim  

NT2  interès col·lectiu  
NT1  prescripció del delicte  

admissibilitat, excepció d’  
USE  admissibilitat (1221) 

admissible de captures (TAC), total  
USE  captura autoritzada (5641) 

admissió a examen  
MT  3216 organització de l’ensenyament  
UF  condició d’admissió a examen  
BT1  examen  

BT2  treball escolar  

admissió a examen, condició d’  
USE  admissió a examen (3216) 

admissió a l’ADC  
USE  aranzel duaner comú (2011) 

admissió al treball, edat d’  
USE  població en edat laboral (4411) 

admissió d’estrangers  
MT  1231 dret internacional  
UF  visat  
UF  visat turístic  
BT1  dret d’estrangeria  

BT2  dret internacional privat  
NT1  asil polític  

NT2  dret d’asil  
NT1  política de visats  
RT  control de les migracions  
RT  turisme  

admissió d’un títol a Borsa  
USE  cotització borsària (2421) 

admissió en règim de franquícia  
USE  franquícia duanera (2011) 

admissió temporal  
SN  Entrada, amb suspensió de drets i per un temps 

determinat, de mercaderies destinades a ser re-
exportades.  

MT  2011 política aranzelària  
UF  exportació temporal  
UF  importació temporal  
BT1  règim duaner suspensiu  

BT2  règim duaner comunitari  
RT  reexportació  

ADN  
MT  3606 ciències naturals i aplicades  
UF  àcid desoxiribonucleic  
BT1  genètica  

BT2  biologia  
BT3  ciències biològiques  

RT  biometria  

ADN, acord — (4821) 

ADNR  
USE  acord ADN (4821) 

adob  
MT  5626 mitjà de producció agrícola  
UF  fertilitzant  
BT1  mitjà de producció agrícola  
NT1  adob orgànic  
NT1  adob químic  
RT  adob del sòl  
RT  contaminació de l’aigua  
RT  contaminació del sòl  
RT  indústria d’adobs  
RT  manteniment de conreus  
RT  potassa  

adob del sòl  
SN  Substància que s’incorpora al sòl per millorar-ne 

la constitució fisicoquímica.  
MT  5621 explotació agrícola del sòl  
UF  correcció química del sòl  
UF  escampada  
UF  espargiment  
UF  fertilització  
BT1  millora del sòl  

BT2  tècnica de conreu  
RT  adob  

adob fosfòric  
USE  adob químic (5626) 

adob nítric  
USE  adob químic (5626) 

adob orgànic  
MT  5626 mitjà de producció agrícola  
UF  compost  
UF  fems  
UF  purins  
BT1  adob  

BT2  mitjà de producció agrícola  
RT  fangs de depuració  
RT  residu agrícola  

adob potàssic  
USE  adob químic (5626) 

adob químic  
MT  5626 mitjà de producció agrícola  
UF  adob fosfòric  
UF  adob nítric  
UF  adob potàssic  
UF  urea  
BT1  adob  

BT2  mitjà de producció agrícola  
RT  contaminació d’origen agrícola  

*adobada, pell   
*USE  pelleteria (6841) 

adobament d’aliments  
USE  conservació d’aliments (6036) 

adobament, indústria de l’  
USE  indústria del cuir (6841) 

adobat, vi  
USE  vi alcoholitzat (6021) 

adobs, indústria d’ — (6811) 

adobs, producció d’  
USE  indústria d’adobs (6811) 

adolescència  
USE  jove (2816) 

*adolescència, protecció de l’  
*USE  protecció de la infància (2826) 

adolescent  
USE  jove (2816) 

adopció  
MT  2806 família  
UF  família adoptiva  
UF  filiació adoptiva  
BT1  dret de família  
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NT1  adopció internacional  
RT  fill adoptiu  

adopció, dret d’ — (2806) 

adopció internacional  
MT  2806 família  
BT1  adopció  

BT2  dret de família  

adoptiu, fill — (2806) 

adoptiva, família  
USE  adopció (2806) 

adoptiva, filiació  
USE  adopció (2806) 

adquirida, síndrome d’immunodeficiència  
USE  sida (2841) 

adquirit, dret — (1206) 

adquisició d’armes  
USE  arma personal (0431) 

adquisició de coneixements  
MT  3216 organització de l’ensenyament  
BT1  treball escolar  
RT  mètode d’aprenentatge  

adquisició de documents  
MT  3221 documentació  
UF  adquisició de llibres  
UF  adquisició de material bibliogràfic  
BT1  documentació  
NT1  intercanvi de publicacions  

adquisició de la nacionalitat  
USE  nacionalitat (1231) 

adquisició de la participació majoritària  
USE  participació (4006) 

adquisició de la propietat  
MT  1211 dret civil  
UF  accés a la propietat  
UF  dret d’accessió  
BT1  propietat de béns  
RT  ajuda a la construcció  
RT  propietat rústica  

adquisició de llibres  
USE  adquisició de documents (3221) 

adquisició de material bibliogràfic  
USE  adquisició de documents (3221) 

adquisició de participacions  
USE  participació (4006) 

adquisició lliure, medicament d’  
USE  medicament de venda lliure (2841) 

adquisició, oferta pública d’ — (4006) 

adquisitiu, paritat de poder — (1626) 

adquisitiu, poder — (1626) 

ADR  
USE  acord ADR (4816) 

ADR, acord — (4816) 

adreça d’internet  
MT  3226 comunicació  
UF  lloc d’internet  
UF  nom de domini d’internet  
UF  pàgina d’internet  
UF  URL  
BT1  internet  

BT2  telecomunicació  
BT3  sistema de comunicació  

*Adri, Canet d’ — (7211+9999) 

*Adrià de Besòs, Sant  — (7211+9999) 

Adriàtica, mar — (5211) 

adult  
MT  2816 demografia i població  
BT1  distribució per edats  

BT2  composició de la població  

adulteri  
USE  matrimoni (2806) 

adults, centre d’educació d’  
USE  ensenyament obert (3211) 

adults, educació d’ — (3206) 

adults, educació permanent d’  
USE  educació permanent (3206) 

adults, formació d’  
USE  educació d’adults (3206) 

advocat  
MT  1226 organització de la justícia  
UF  advocat de l’estat  
UF  lletrat  
BT1  professió jurídica  

*advocat d’ofici  
*USE  assistència judicial (1221) 

advocat de l’estat  
USE  advocat (1226) 

advocat general CE  
USE  membre del Tribunal de Justícia CE (1006) 

Advocats, Col·legi Oficial d’  
USE  col·legi professional (4426) 

advocats, dret de visita dels  
USE  drets de la defensa (1221) 

AEC  
USE  Associació Europea de Cooperació (1006) 

AEC (Associació d’Estats del Carib)  
USE  Associació d’Estats del Carib (7616) 

AED  
USE  Agència Europea de Defensa (1016) 

AEE  
USE  Agència Espacial Europea (7611) 

(AEEN), Agència Europea per a l’Energia Nuclear  
USE  Agència per a l’Energia Nuclear (7621) 

AEIE  
USE  Agrupació Europea d’Interès Econòmic (4016) 

AELC  
MT  7611 organitzacions europees  
UF  Associació Europea de Lliure Comerç  
UF  EFTA  
UF  òrgan de vigilància de l’AELC  
BT1  organització europea  
NT1  Tribunal de Justícia de l’AELC  
RT  acord de lliure comerç  
RT  Espai Econòmic Europeu  
RT  països de l’AELC  
RT  zona de lliure comerç  

AELC, òrgan de vigilància de l’  
USE  AELC (7611) 

AELC, països de l’ — (7231) 

AELC, Tribunal de Justícia de l’ — (7611) 

AELC, Tribunal de l’  
USE  Tribunal de Justícia de l’AELC (7611) 

AEMA  
USE  Agència Europea de Medi Ambient (1006) 

AEN  
USE  Agència per a l’Energia Nuclear (7621) 

(AEP), Agència Europea de Productivitat  
USE  Associació Europea de Centres Nacionals de 

Productivitat (7611) 

AER  
USE  Agència Europea de Reconstrucció (1006) 

aeri, cabotatge — (4826) 

aeri, control — (4806) 

aeri, dret  
USE  dret aeronàutic (1231) 

aeri, espai — (1231) 

Aeri Internacional, Associació de Transport  
USE  IATA (7626) 

aeri, liberalització del transport — (1231) 

aeri, passadís  
USE  control aeri (4806) 

aeri, seguretat del transport  
USE  seguretat aèria (4806) 

aeri, servei  
USE  transport aeri (4826) 

aeri, trànsit  
USE  circulació aèria (4826) 

aeri, transport — (4826) 

aèria “low cost”, companyia  
USE  companyia aèria de baix cost (4826) 

Aèria, Agència Europea de Seguretat — (1006) 
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*aèria amb tarifes baixes, línia   
*USE  companyia aèria de baix cost (4826) 

aèria, base  
USE  base militar (0821) 

aèria, circulació — (4826) 

*aèria, companyia   
*USE  línia aèria (4826) 

aèria, control de la circulació  
USE  control aeri (4806) 

aèria de baix cost, companyia — (4826) 

aèria de baix cost, línia  
USE  companyia aèria de baix cost (4826) 

aèria, flota — (4826) 

aèria, força  
USE  exèrcit de l’aire (0821) 

aèria, línia — (4826) 

aèria, llibertat  
USE  liberalització del transport aeri (1231) 

aèria, navegació  
USE  circulació aèria (4826) 

Aèria, Organització Europea per a la Seguretat 
de la Navegació  
USE  Eurocontrol (7611) 

aèria, pirateria  
USE  pirateria (1216) 

aèria, ruta  
USE  circulació aèria (4826) 

aèria, seguretat — (4806) 

aèria, tarifa — (4806) 

aerodina  
USE  avió (4826) 

aerodinàmica  
MT  3606 ciències naturals i aplicades  
BT1  ciències físiques  
RT  indústria aeroespacial  

aeròdrom  
USE  aeroport (4826) 

aeroespacial, indústria — (6821) 

aerolliscador  
USE  vehicle de matalàs d’aire (4811) 

aeronau  
USE  avió (4826) 

aeronaus, seguretat de les  
USE  seguretat aèria (4806) 

aeronàutic, dret — (1231) 

aeronàutic, equip  
USE  avió (4826) 

aeronàutic, material  
USE  avió (4826) 

aeronàutica  
USE  transport aeri (4826) 

aeronàutica civil  
USE  aviació civil (4826) 

aeronàutica, indústria — (6821) 

aeronàutica, legislació  
USE  dret aeronàutic (1231) 

aeronàutica militar  
USE  aviació militar (0821) 

aeronàutica naval  
USE  força naval (0821) 

aeronaval, força  
USE  aviació militar (0821) 

aeroplà  
USE  avió (4826) 

aeroport  
MT  4826 transport aeri i espacial  
UF  aeroport regional  
UF  aeròdrom  
UF  heliport  
UF  hidrobase  
UF  infraestructura aeroportuària  
UF  instal·lació aeroportuària  
UF  pista d’aterratge  
BT1  transport aeri  
NT1  assistència en les escales  
RT  control aeri  
RT  infraestructura de transports  
RT  soroll  

aeroport regional  
USE  aeroport (4826) 

aeroport, taxa d’  
USE  tarifació de la infraestructura (4806) 

aeroportuària, infraestructura  
USE  aeroport (4826) 

aeroportuària, instal·lació  
USE  aeroport (4826) 

aerosol  
MT  6811 química  
BT1  paraquímica  

aerotrèn  
USE  vehicle de matalàs d’aire (4811) 

AESA  
USE  Agència Europea de Seguretat Aèria (1006) 

AETR  
USE  acord AETR (4816) 

AETR, acord — (4816) 

Àfars i dels Isses, territori dels  
USE  Djibouti (7221+7231+7236) 

afavorida, clàusula de nació més  
USE  nació més afavorida (2021) 

afavorida, nació més — (2021) 

afavorida, regió agrària menys  
USE  zona agrària desfavorida (5606) 

afavorida, regió menys  
USE  regió desfavorida (1616) 

afavorida, tracte de nació més  
USE  nació més afavorida (2021) 

afavorida, zona agrària menys  
USE  zona agrària desfavorida (5606) 

afavorides, ajuda a les regions menys  
USE  ajuda regional (1606) 

AFDB Group  
USE  Banc Africà de Desenvolupament (7616) 

AFE  
USE  Agència Ferroviària Europea (1006) 

afecció cutània  
USE  malaltia de la pell (2841) 

afecció de les vies respiratòries  
USE  malaltia de les vies respiratòries (2841) 

afecció degenerativa del sistema nerviós  
USE  malaltia del sistema nerviós (2841) 

*afecció del sistema nerviós  
*USE  malaltia del sistema nerviós (2841) 

afecció ocular  
USE  malaltia ocular (2841) 

afegit brut, valor  
USE  valor afegit (4026) 

afegit, impost sobre el valor  
USE  IVA (2446) 

afegit, valor — (4026) 

afer Cassis de Dijon  
USE  principi de reconeixement mutu (1011) 

afers comunitaris, conferència d’òrgans especi-
alitzats en  
USE  COSAC (0421) 

afers econòmics i financers, Consell d’  
USE  Ecofin (1006) 

afers estrangers  
USE  política exterior (0816) 

afers internacionals  
USE  política internacional (0806) 

afers interns, cooperació en els — (1016) 

Afers Monetaris Internacionals, Grup Intergover-
namental dels vint-i-quatre per a  
USE  Grup dels Vint-i-quatre (7621) 
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afers propis, permís per  
USE  permís sense sou (4416) 

Afganistan  
MT  7226 Àsia-Oceania  
UF  República Islàmica de l’Afganistan  
BT1  Àsia Central  

Afganistan, República Islàmica de l’  
USE  Afganistan (7226) 

afiliació a la seguretat social  
USE  cotització social (2836) 

afiliació política  
MT  0411 partit polític  
BT1  organització dels partits  
RT  ideologia política  
RT  tendència política  

afiliat a un partit  
USE  militant polític (0411) 

afinitat, parentiu d’ — (2806) 

afixació de preus  
USE  publicitat dels preus (2451) 

afluent  
USE  curs d’aigua (5211) 

Àfrica  
MT  7221 Àfrica  
UF  país africà  
UF  país d’Àfrica  
NT1  Àfrica anglòfona  
NT1  Àfrica francòfona  
NT1  Àfrica lusòfona  

Àfrica (CEPA), Comissió Econòmica per a l’  
USE  comissió regional ONU (7606) 

Àfrica anglòfona  
MT  7221 Àfrica  
BT1  Àfrica  

Àfrica austral  
USE  Àfrica meridional (7221) 

Àfrica austral, Comunitat per al Desenvolupa-
ment de l’ — (7616) 

Àfrica austral, organització de l’  
USE  organització africana (7616) 

Àfrica central  
MT  7221 Àfrica  
UF  Àfrica equatorial  
BT1  Àfrica subsahariana  
NT1  Angola  
NT1  Camerun  
NT1  Congo  
NT1  Gabon  
NT1  Guinea Equatorial  
NT1  República Centreafricana  
NT1  República Democràtica del Congo  
NT1  São Tomé i Príncipe  
NT1  Txad  

Àfrica central (UDEAC), Unió Duanera i Econò-
mica de l’  
USE  Comunitat Econòmica i Monetària de l’Àfrica 

central (7616) 

Àfrica central (UEAC), Unió d’Estats de l’  
USE  Comunitat Econòmica i Monetària de l’Àfrica 

central (7616) 

Àfrica central (UEAC), Unió Econòmica de l’  
USE  Comunitat Econòmica i Monetària de l’Àfrica 

central (7616) 

Àfrica central (UMAC), Unió Monetària de l’  
USE  Comunitat Econòmica i Monetària de l’Àfrica 

central (7616) 

Àfrica central, Comunitat Econòmica dels 
estats de l’ — (7616) 

Àfrica central, Comunitat Econòmica i Mone-
tària de l’ — (7616) 

Àfrica central, organització de l’  
USE  organització africana (7616) 

Àfrica, Corn d’ — (7221) 

Africà de Desenvolupament, Banc — (7616) 

Africà de Desenvolupament, Grup del Banc  
USE  Banc Africà de Desenvolupament (7616) 

Àfrica de l’Est, Comunitat d’  
USE  Comunitat de l’Àfrica oriental (7616) 

Àfrica del Nord  
MT  7221 Àfrica  
UF  Àfrica septentrional  
NT1  Egipte  
NT1  Gran Magrib  

NT2  Líbia  
NT2  Magrib  
NT3  Algèria  
NT3  Marroc  
NT3  Tunísia  

NT1  Sàhara Occidental  
RT  Ceuta  
RT  Melilla  

Àfrica del Sud  
USE  Sud-àfrica (7221+7231) 

Àfrica del Sud-oest  
USE  Namíbia (7221+7231) 

Àfrica equatorial  
USE  Àfrica central (7221) 

Àfrica francòfona  
MT  7221 Àfrica  
BT1  Àfrica  

Àfrica i Madagascar, Organització de la Comu-
nitat de l’  
USE  Organització Comuna Africana i Mauricia-

na (7616) 

Àfrica lusòfona  
MT  7221 Àfrica  
UF  PALOP  
UF  països africans de llengua oficial portuguesa  

UF  països africans de parla portuguesa  
BT1  Àfrica  

Àfrica meridional  
MT  7221 Àfrica  
UF  Àfrica austral  
BT1  Àfrica subsahariana  
NT1  Botswana  
NT1  Lesotho  
NT1  Namíbia  
NT1  Sud-àfrica  
NT1  Swazilàndia  

Àfrica meridional, Comunitat de Desenvolupa-
ment de l’  
USE  Comunitat per al Desenvolupament de l’Àfri-

ca austral (7616) 

Àfrica meridional, Unió Duanera de l’ — 
(7616) 

Àfrica occidental  
MT  7221 Àfrica  
BT1  Àfrica subsahariana  
NT1  Benín  
NT1  Burkina Faso  
NT1  Cap Verd  
NT1  Costa d’Ivori  
NT1  Gàmbia  
NT1  Ghana  
NT1  Guinea  
NT1  Guinea Bissau  
NT1  Libèria  
NT1  Mali  
NT1  Mauritània  
NT1  Níger  
NT1  Nigèria  
NT1  Senegal  
NT1  Sierra Leone  
NT1  Togo  
RT  Saint Helena  

Àfrica occidental (CEAO), Comunitat Econòmi-
ca de l’  
USE  Unió Econòmica i Monetària de l’Àfrica oc-

cidental (7616) 

Àfrica occidental (UDEAO), Unió Duanera i Eco-
nòmica de l’  
USE  Unió Econòmica i Monetària de l’Àfrica oc-

cidental (7616) 

Àfrica occidental (UMOA), Unió Monetària de l’  
USE  Unió Econòmica i Monetària de l’Àfrica oc-

cidental (7616) 

Àfrica occidental, Comunitat Econòmica dels 
estats de l’ — (7616) 

Àfrica occidental, organització de l’  
USE  organització africana (7616) 

Àfrica occidental, Unió Econòmica i Monetà-
ria de l’ — (7616) 

Àfrica oriental  
MT  7221 Àfrica  
BT1  Àfrica subsahariana  
NT1  Burundi  
NT1  Comores  
NT1  Corn d’Àfrica  

NT2  Djibouti  
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NT2  Eritrea  
NT2  Etiòpia  
NT2  Somàlia  

NT1  Kenya  
NT1  Madagascar  
NT1  Malawi  
NT1  Maurici  
NT1  Moçambic  
NT1  Rwanda  
NT1  Seychelles  
NT1  Sudan  
NT1  Tanzània  
NT1  Uganda  
NT1  Zàmbia  
NT1  Zimbabwe  
RT  la Reunió  
RT  Mayotte  

Àfrica oriental, Comunitat de l’ — (7616) 

Àfrica oriental i austral, Mercat Comú de l’ — 
(7616) 

Àfrica oriental i meridional, Mercat Comú per a l’  
USE  Mercat Comú de l’Àfrica oriental i austral 

(7616) 

Àfrica oriental, organització de l’  
USE  organització africana (7616) 

africà, país  
USE  Àfrica (7221) 

Àfrica, país d’  
USE  Àfrica (7221) 

Àfrica septentrional  
USE  Àfrica del Nord (7221) 

Àfrica subsahariana  
MT  7221 Àfrica  
NT1  Àfrica central  

NT2  Angola  
NT2  Camerun  
NT2  Congo  
NT2  Gabon  
NT2  Guinea Equatorial  
NT2  República Centreafricana  
NT2  República Democràtica del Congo  
NT2  São Tomé i Príncipe  
NT2  Txad  

NT1  Àfrica meridional  
NT2  Botswana  
NT2  Lesotho  
NT2  Namíbia  
NT2  Sud-àfrica  
NT2  Swazilàndia  

NT1  Àfrica occidental  
NT2  Benín  
NT2  Burkina Faso  
NT2  Cap Verd  
NT2  Costa d’Ivori  
NT2  Gàmbia  
NT2  Ghana  
NT2  Guinea  
NT2  Guinea Bissau  
NT2  Libèria  
NT2  Mali  
NT2  Mauritània  
NT2  Níger  
NT2  Nigèria  
NT2  Senegal  

NT2  Sierra Leone  
NT2  Togo  

NT1  Àfrica oriental  
NT2  Burundi  
NT2  Comores  
NT2  Corn d’Àfrica  
NT3  Djibouti  
NT3  Eritrea  
NT3  Etiòpia  
NT3  Somàlia  

NT2  Kenya  
NT2  Madagascar  
NT2  Malawi  
NT2  Maurici  
NT2  Moçambic  
NT2  Rwanda  
NT2  Seychelles  
NT2  Sudan  
NT2  Tanzània  
NT2  Uganda  
NT2  Zàmbia  
NT2  Zimbabwe  

NT1  Sahel  

Africana (OUA), Organització de la Unitat  
USE  Unió Africana (7616) 

Africana dels Drets Humans i dels Pobles, 
Carta — (1236) 

Africana i Mauriciana, Organització Comuna 
— (7616) 

africana, organització — (7616) 

africana, organització intergovernamental  
USE  organització africana (7616) 

africana, organització regional  
USE  organització africana (7616) 

Africana, Unió — (7616) 

africans de llengua oficial portuguesa, països  
USE  Àfrica lusòfona (7221) 

africans de parla portuguesa, països  
USE  Àfrica lusòfona (7221) 

Africans i Malgaix Associats, Estats  
USE  països de l’EAMA (7231) 

Africans, Unió dels Estats  
USE  Unió Africana (7616) 

aftosa, febre — (5631) 

AGCS  
MT  2021 comerç internacional  
UF  acord general sobre el comerç de serveis  
UF  GATS  
BT1  acord comercial  

BT2  relació comercial  
RT  Organització Mundial del Comerç  
RT  prestació de serveis  
RT  Ronda de l’Uruguai  

agència a l’estranger  
MT  4006 organització de l’empresa  
UF  empresa a l’estranger  
BT1  establiment  

BT2  estructura de l’empresa  

RT  empresa estrangera  

Agència Comunitària de Control de la Pesca  
MT  1006 institucions de la Unió Europea i funció 

pública europea  
UF  ACCP  
BT1  organisme i agència de la UE  

BT2  organisme comunitari  
RT  política pesquera comuna  

agència comunitària especialitzada  
USE  organisme i agència de la UE (1006) 

Agència d’aprovisionament CEEA  
MT  1006 institucions de la Unió Europea i funció 

pública europea  
UF  Agència d’aprovisionament Euratom  
BT1  organisme i agència de la UE  

BT2  organisme comunitari  
RT  CEEA  

Agència d’aprovisionament Euratom  
USE  Agència d’aprovisionament CEEA (1006) 

agència d’ocupació  
USE  oficina d’ocupació (4411) 

agència d’ocupació temporal  
MT  4411 mercat laboral  
BT1  mercat laboral  
RT  treball temporal  

Agència de coordinació de la investigació euro-
pea  
USE  Eureka (6416) 

agència de la UE, organisme i — (1006) 

agència de la Unió Europea, organisme i  
USE  organisme i agència de la UE (1006) 

agència de notícies  
USE  agència de premsa (3226) 

agència de premsa  
MT  3226 comunicació  
UF  agència de notícies  
BT1  premsa  

BT2  mitjà de comunicació de masses  
BT3  mitjà de comunicació  

agència de turisme  
USE  agència de viatges (2826) 

agència de vendes  
MT  4031 competència  
BT1  entesa vertical  

BT2  entesa  
RT  venda  

agència de viatges  
MT  2826 vida social  
UF  agència de turisme  
UF  oficina de turisme  
BT1  turisme  

BT2  lleure  
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Agència dels Drets Fonamentals de la Unió 
Europea  
MT  1006 institucions de la Unió Europea i funció 

pública europea  
UF  FRA  
UF  Observatori Europeu del Racisme i la Xenofò-

bia (OERX EUMC)  
BT1  organisme i agència de la UE  

BT2  organisme comunitari  
RT  dret de l’individu  
RT  drets de les minories  
RT  igualtat home-dona  
RT  racisme  
RT  xenofòbia  

Agència Espacial Europea  
SN  Fundada el 1975 un cop fusionades l’Organitza-

ció Europea de Recerca Espacial (OERS/ESRO) 
i l’Organització Europea per al Desenvolupa-
ment i la Construcció de Llançadores Espacials 
(ELDO/CECLES).  

MT  7611 organitzacions europees  
UF  AEE  
UF  Centre Europeu d’Investigació Espacial i Tec-

nologia  
UF  ESA  
*UF  *European Space Agency  
UF  Organització Europea d’Investigacions Espa-

cials (ESRO)  
UF  Organització Europea de Recerca Espacial  
UF  Organització Europea per al Desenvolupament 

de Llançadores (ELDO)  
BT1  organització europea  
RT  investigació espacial  
RT  transport espacial  

agència europea  
USE  organisme i agència de la UE (1006) 

Agència Europea d’Informació al Consumidor  
USE  xarxa de centres europeus dels consumidors (2026) 

Agència Europea de Defensa  
MT  1016 construcció europea  
UF  AED  
UF  EDA  
BT1  PESD  

BT2  PESC  
BT3  Unió Europea  

RT  organisme i agència de la UE  

Agència Europea de Medi Ambient  
MT  1006 institucions de la Unió Europea i funció 

pública europea  
UF  AEMA  
UF  xarxa de vigilància i informació sobre el medi 

ambient  
UF  xarxa europea d’informació i observació del 

medi ambient  
BT1  organisme i agència de la UE  

BT2  organisme comunitari  
RT  vigilància del medi ambient  

Agència Europea de Medicaments  
MT  1006 institucions de la Unió Europea i funció 

pública europea  
UF  Agència Europea per a l’Avaluació de Medi-

caments  
UF  EMEA  
BT1  organisme i agència de la UE  

BT2  organisme comunitari  
RT  farmacovigilància  

Agència Europea de Productivitat (AEP)  
USE  Associació Europea de Centres Nacionals de 

Productivitat (7611) 

Agència Europea de Reconstrucció  
SN  Agència encarregada de gestionar els principals 

programes d’ajuda de la UE a Sèrbia i Monte-
negro (República de Sèrbia, Kosovo i República 
de Montenegro) i a l’antiga república iugoslava 
de Macedònia.  

MT  1006 institucions de la Unió Europea i funció 
pública europea  

UF  AER  
BT1  organisme i agència de la UE  

BT2  organisme comunitari  

Agència Europea de Seguretat Aèria  
MT  1006 institucions de la Unió Europea i funció 

pública europea  
UF  AESA  
BT1  organisme i agència de la UE  

BT2  organisme comunitari  
RT  seguretat aèria  

Agència Europea de Seguretat de les Xarxes i 
de la Informació  
MT  1006 institucions de la Unió Europea i funció 

pública europea  
UF  ENISA  
BT1  organisme i agència de la UE  

BT2  organisme comunitari  
RT  protecció de dades  

Agència Europea de Seguretat Marítima  
MT  1006 institucions de la Unió Europea i funció 

pública europea  
UF  EMSA  
BT1  organisme i agència de la UE  

BT2  organisme comunitari  

Agència Europea de Substàncies i Preparats 
Químics  
MT  1006 institucions de la Unió Europea i funció 

pública europea  
UF  ECHA  
BT1  organisme i agència de la UE  

BT2  organisme comunitari  

Agència Europea per a l’Avaluació de Medica-
ments  
USE  Agència Europea de Medicaments (1006) 

Agència Europea per a l’Energia Nuclear (AEEN)  
USE  Agència per a l’Energia Nuclear (7621) 

agència europea per a l’enfortiment de la coo-
peració judicial  
USE  Eurojust (1016) 

Agència europea per a la gestió de la cooperació 
operativa en les fronteres exteriors  
USE  Frontex (1006) 

Agència Europea per a la Seguretat i Salut en 
el Treball  
MT  1006 institucions de la Unió Europea i funció 

pública europea  
UF  EU-OSHA  
BT1  organisme i agència de la UE  

BT2  organisme comunitari  
RT  seguretat en el treball  

agència executiva  
USE  organisme i agència de la UE (1006) 

Agència Ferroviària Europea  
MT  1006 institucions de la Unió Europea i funció 

pública europea  
UF  AFE  
UF  Agència ferroviària europea per a la seguretat 

i la interoperabilitat  
UF  ERA  
BT1  organisme i agència de la UE  

BT2  organisme comunitari  
RT  transport ferroviari  

Agència ferroviària europea per a la seguretat i 
la interoperabilitat  
USE  Agència Ferroviària Europea (1006) 

Agència Internacional d’Energia  
MT  7621 organitzacions mundials  
UF  AIE  
UF  IEA  
BT1  OCDE  

BT2  organització mundial  
RT  política energètica  

Agència Internacional per a l’Energia Atòmica  
USE  Organisme Internacional d’Energia Atòmi-

ca (7621) 

Agència per a l’Energia Nuclear  
SN  Organització creada el 1958 amb el nom d’Agèn-

cia Europea per a l’Energia Nuclear (AEEN). El 
1972 va adoptar l’actual nom oficial per recal-
car-ne l’abast internacional.  

MT  7621 organitzacions mundials  
UF  AEN  
UF  Agència Europea per a l’Energia Nuclear 

(AEEN)  
UF  NEA  
BT1  OCDE  

BT2  organització mundial  
RT  energia nuclear  

agència regional  
MT  4006 organització de l’empresa  
BT1  establiment  

BT2  estructura de l’empresa  

*Agency, European Space   
*USE  Agència Espacial Europea (7611) 

Agency, United Nations Relief and Works  
USE  UNRWA (7606) 

agent auxiliar CE  
USE  agent CE (1006) 

agent carcinogen  
USE  substància cancerígena (5216) 

agent CE  
MT  1006 institucions de la Unió Europea i funció 

pública europea  
UF  agent auxiliar CE  
UF  agent científic CE  
UF  agent de les Comunitats Europees  
UF  agent local CE  
UF  agent temporal CE  
BT1  funció pública europea  
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agent científic CE  
USE  agent CE (1006) 

agent comercial  
MT  2036 distribució  
UF  representant de comerç  
UF  representant local  
UF  viatjant  
BT1  professió comercial  

BT2  distribució comercial  

agent d’assegurances  
USE  professió d’assegurances (2431) 

agent de canvi i borsa  
USE  professió financera (2421) 

agent de conservació  
MT  6036 tecnologia alimentària  
UF  conservant alimentari  
BT1  additiu alimentari  
RT  conservació d’aliments  

agent de duanes  
USE  professió duanera (2011) 

agent de les Comunitats Europees  
USE  agent CE (1006) 

agent de textura  
MT  6036 tecnologia alimentària  
UF  espessidor  
UF  estabilitzant  
UF  gelatinitzador  
BT1  additiu alimentari  
RT  gelatina  
RT  midó  

agent de transports  
USE  transportista (4811) 

agent diplomàtic  
USE  professió diplomàtica (0806) 

agent judicial  
MT  1226 organització de la justícia  
UF  agutzil  
BT1  personal de l’administració de justícia  

BT2  professió jurídica  

agent local CE  
USE  agent CE (1006) 

agent mediador  
USE  professió financera (2421) 

agent mediador de comerç  
USE  corredor de comerç (2036) 

agent nociu  
MT  5216 deterioració del medi ambient  
NT1  contaminant  

NT2  contaminant atmosfèric  
NT3  contaminant estratosfèric  
NT3  gas amb efecte hivernacle  
NT3  gas de combustió  
NT3  pols  

NT2  contaminant de l’aigua  
NT2  residu d’insecticida  

NT1  emissió de calor  
NT1  pertorbació electromagnètica  

NT2  radiació no ionitzant 

NT1  soroll  
NT2  nivell sonor  

NT1  substància perillosa  
NT2  producte inflamable  
NT2  substància cancerígena  
NT2  substància tòxica  

NT1  vibració mecànica  
RT  contaminació  

agent químic  
USE  producte químic (6811) 

agent temporal CE  
USE  agent CE (1006) 

agent transmissor de malaltia  
USE  transmissor de malaltia (2841) 

agents de dopatge  
USE  dopatge (2826) 

*Àger  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Noguera  

agermanament  
MT  2826 vida social  
UF  agermanament de barris  
UF  agermanament de municipis  
BT1  vida social  
RT  Consell de Municipis i Regions d’Europa  

agermanament de barris  
USE  agermanament (2826) 

agermanament de municipis  
USE  agermanament (2826) 

agitació política  
MT  0431 vida política i seguretat pública  
BT1  ordre públic  

BT2  seguretat pública  

aglomeració  
MT  2846 urbanisme i construcció  
NT1  aglomeració rural  
NT1  aglomeració urbana  

NT2  ciutat  
NT3  capital (ciutat)  
NT3  ciutat mitjana  
NT3  ciutat nova  
NT3  ciutat petita  
NT3  ciutat satèl·lit  
NT3  megalòpoli  
NT3  metròpoli  
NT3  zona residencial  
NT3  zona suburbana  
NT3  zona urbana  

NT4  zona de vianants  
NT4  zona urbana desfavorida  

aglomeració rural  
MT  2846 urbanisme i construcció  
UF  llogaret  
UF  poble  
BT1  aglomeració  
RT  població rural  
RT  regió rural  

aglomeració urbana  
MT  2846 urbanisme i construcció  
UF  centre urbà  
UF  nucli urbà  
BT1  aglomeració  
NT1  ciutat  

NT2  capital (ciutat)  
NT2  ciutat mitjana  
NT2  ciutat nova  
NT2  ciutat petita  
NT2  ciutat satèl·lit  
NT2  megalòpoli  
NT2  metròpoli  
NT2  zona residencial  
NT2  zona suburbana  
NT2  zona urbana  
NT3  zona de vianants  
NT3  zona urbana desfavorida  

RT  economia urbana  
RT  transport urbà  

aglomerada, fusta — (6836) 

aglomerat d’hulla  
USE  carbó (6611) 

aglomerats, tauler d’  
USE  fusta aglomerada (6836) 

*Agramunt  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Urgell  

*Agramunt, Puigverd d’ — (7211+9999) 

agrari, cens — (5616) 

agrari, comitè consultiu  
USE  comitè agrícola CE (5606) 

agrari comunitari, mercat — (5606) 

agrari, conseller — (5611) 

agrari, desenvolupament  
USE  política agrària (5606) 

agrari, dret — (5606) 

agrari, estabilitzador  
USE  estabilitzador pressupostari (1021) 

agrari europeu, model — (5606) 

agrari, excedent — (5611) 

agrari, mercat — (5606) 

agrari, preu — (2451) 

agrari, projecte  
USE  projecte agrícola (5606) 

agrari, sector — (1621) 

agrària amb imperatius mediambientals, zona 
— (5606) 
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agrària, cambra  
USE  òrgan de representació agrària (5606) 

agrària, cap d’explotació — (5616) 

agrària comuna, política — (5606) 

agrària, continuació de l’activitat  
USE  successió de l’explotació agrària (5611) 

agrària desfavorida, regió  
USE  zona agrària desfavorida (5606) 

agrària desfavorida, zona — (5606) 

agrària, divulgació  
USE  extensió agrària (5611) 

agrària, economia — (5606) 

agrària, estadística — (5616) 

agrària estatal, explotació — (5616) 

agrària, estructura — (5611) 

agrària, estructura de la producció  
USE  estructura agrària (5611) 

agrària, exacció  
USE  exacció agrícola (1021) 

agrària, explotació — (5616) 

agrària, extensió — (5611) 

agrària familiar, explotació — (5616) 

agrària, fitxa d’explotació — (5616) 

agrària, indústria — (6031) 

agrària, investigació  
USE  investigació agronòmica (5606) 

agrària, mecanització — (5606) 

agrària menys afavorida, regió  
USE  zona agrària desfavorida (5606) 

agrària menys afavorida, zona  
USE  zona agrària desfavorida (5606) 

agrària mixta, explotació — (5616) 

agrària, modernització de l’explotació — 
(5611) 

agrària nacional, política — (5606) 

agrària, òrgan de representació — (5606) 

agrària, orientació — (5611) 

agrària, planificació  
USE  política agrària (5606) 

agrària, població activa — (5616) 

agrària, política — (5606) 

agrària, política d’estructuració — (5611) 

agrària, política sobre la propietat — (5606) 

agrària, quota — (5611) 

agrària, reforma — (5606) 

agrària, regió — (1616) 

agrària regional, política — (5606) 

agrària, reglamentació  
USE  dret agrari (5606) 

agrària, renda de l’explotació — (5616) 

agrària, reserva  
USE  reserva pressupostària CE (1021) 

agrària, resultat de l’explotació — (5616) 

agrària, sistema d’explotació — (5616) 

agrària, successió de l’explotació — (5611) 

agrària, xarxa comptable  
USE  xarxa d’informació comptable agrícola (5616) 

agrària, zona  
USE  regió agrària (1616) 

agràries, modernització de les estructures  
USE  modernització de l’explotació agrària (5611) 

agràries, reforma de les estructures  
USE  reforma agrària (5606) 

agraris, agrupació de productors — (5611) 

agraris, drets de duana per als productes  
USE  exacció agrícola (1021) 

agraris, mercat en origen de productes  
USE  mercat d’interès nacional (2036) 

agraris, preu dels productes — (2451) 

agraris, sosteniment dels preus — (5606) 

*Agreement, Central European Free Trade   
*USE  ACLC (7611) 

agregat econòmic  
MT  1626 comptabilitat nacional  
UF  agregat macroeconòmic  
BT1  comptabilitat nacional  
NT1  despesa nacional  
NT1  producte interior brut  
NT1  producte nacional  

NT2  producte nacional brut  
NT2  renda nacional  

RT  consum  
RT  consum final  
RT  valor afegit  

agregat macroeconòmic  
USE  agregat econòmic (1626) 

*agressió, denúncia per  — (1221) 

agressió física  
MT  1216 dret penal  
BT1  delicte contra les persones  

BT2  infracció  
*RT  *denúncia per agressió  

agressió militar  
USE  intervenció militar (0816) 

agreujant  
MT  1216 dret penal  
UF  circumstància agreujant  
BT1  responsabilitat criminal  

agreujant, circumstància  
USE  agreujant (1216) 

agrícola alternativa, producció — (5611) 

agrícola, assalariat  
USE  mà d’obra agrícola (5616) 

agrícola, assegurança — (2431) 

agrícola, banc — (2416) 

Agrícola, Banc de Crèdit  
USE  banc agrícola (2416) 

agrícola, calamitat  
USE  catàstrofe agrícola (5216) 

agrícola, camí  
USE  via rural (4816) 

agrícola, campanya — (5611) 

agrícola, capacitació  
USE  ensenyament agrícola (3211) 

agrícola, capatàs  
USE  agricultor (5616) 

agrícola, catàstrofe — (5216) 

agrícola CE, comitè — (5606) 

Agrícola CE, Fons  
USE  FEOGA (1021) 

agrícola CE, preu  
USE  preu agrari (2451) 

agrícola, cens  
USE  cens agrari (5616) 

agrícola, centre d’experimentació  
USE  estació experimental agrícola (5606) 

agrícola, cessament d’activitat — (5611) 

agrícola, comitè consultiu  
USE  comitè agrícola CE (5606) 

agrícola, comitè de gestió  
USE  comitè agrícola CE (5606) 

agrícola, comitè de reglamentació  
USE  comitè agrícola CE (5606) 

agrícola, comitè de regulació  
USE  comitè agrícola CE (5606) 

agrícola, comptabilitat econòmica — (1626) 
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agrícola comuna, política  
USE  política agrària comuna (5606) 

agrícola comunitari, preu  
USE  preu agrari (2451) 

agrícola, contaminació d’origen — (5216) 

agrícola, contracte d’arrendament  
USE  contracte d’arrendament rústic (5616) 

agrícola, cooperació — (0811) 

agrícola, cooperativa — (5616) 

agrícola, crèdit — (2416) 

agrícola, crisi  
USE  situació de l’agricultura (5606) 

agrícola cultivable, superfície  
USE  superfície agrícola utilitzada (5616) 

agrícola cultivada, superfície  
USE  superfície agrícola utilitzada (5616) 

agrícola de distribució, cooperativa  
USE  cooperativa agrícola (5616) 

agrícola de producció, cooperativa  
USE  cooperativa agrícola (5616) 

agrícola de substitució, producció  
USE  producció agrícola alternativa (5611) 

agrícola desfavorida, regió  
USE  zona agrària desfavorida (5606) 

agrícola, despesa — (1021) 

agrícola, director d’explotació  
USE  agricultor (5616) 

agrícola, drenatge  
USE  ordenació hidroagrícola (5621) 

agrícola, dret regulador  
USE  exacció agrícola (1021) 

agrícola, edifici  
USE  edifici d’ús agrícola (5626) 

agrícola, edifici d’ús — (5626) 

agrícola, eina — (5626) 

agrícola, empresa  
USE  explotació agrària (5616) 

agrícola, ensenyament — (3211) 

agrícola, equip — (5626) 

agrícola, equipament  
USE  equip agrícola (5626) 

agrícola, estació experimental — (5606) 

agrícola, exacció — (1021) 

agrícola, excedent  
USE  excedent agrari (5611) 

agrícola, explotador  
USE  agricultor (5616) 

Agrícola, Fons Europeu d’Orientació i Garantia  
USE  FEOGA (1021) 

Agrícola, Fons Internacional per al Desenvolu-
pament — (7606) 

agrícola, formació  
USE  ensenyament agrícola (3211) 

agrícola, indústria  
USE  indústria agrària (6031) 

agrícola, infraestructura  
USE  mitjà de producció agrícola (5626) 

agrícola, intercanvi — (2016) 

agrícola, jove explotador  
USE  jove agricultor (5616) 

agrícola, llar — (2816) 

agrícola, llei d’orientació  
USE  orientació agrària (5611) 

agrícola, mà d’obra — (5616) 

agrícola, màquina — (5626) 

agrícola, maquinària  
USE  màquina agrícola (5626) 

agrícola, material  
USE  equip agrícola (5626) 

agrícola, mercat comú  
USE  política agrària comuna (5606) 

agrícola, mitjà de producció — (5626) 

agrícola, multifuncionalitat  
USE  agricultura sostenible (5606) 

agrícola, obrer  
USE  mà d’obra agrícola (5616) 

agrícola, pla de desenvolupament — (5606) 

agrícola, política  
USE  política agrària (5606) 

agrícola, política de producció — (5611) 

agrícola, política monetària — (5606) 

agrícola, prima d’orientació  
USE  orientació agrària (5611) 

agrícola, producció — (5616) 

agrícola, producte — (5631) 

agrícola, productivitat — (5616) 

agrícola, projecte — (5606) 

agrícola, rebuig  
USE  residu agrícola (5216) 

agrícola, regulació de la producció — (5611) 

agrícola, renda  
USE  renda de l’explotació agrària (5616) 

agrícola, rendiment — (5616) 

agrícola, residu — (5216) 

agrícola, subproducte — (5631) 

agrícola, superfície  
USE  superfície d’explotació (5616) 

agrícola, tecnologia  
USE  mitjà de producció agrícola (5626) 

agrícola, terra — (5621) 

agrícola, tipus de conversió  
USE  tipus de canvi representatiu (5606) 

agrícola, treballador  
USE  mà d’obra agrícola (5616) 

agrícola, unitat de compte  
USE  tipus de canvi representatiu (5606) 

agrícola utilitzada, superfície — (5616) 

agrícola, valor d’unitat de compte  
USE  tipus de canvi representatiu (5606) 

agrícola, vehicle — (4811) 

agrícola, xarxa d’informació comptable — 
(5616) 

agrícola, zona  
USE  regió agrària (1616) 

agrícoles, control de la qualitat dels productes 
— (5606) 

agrícoles, indústria de transformació de produc-
tes  
USE  indústria agrària (6031) 

agrícoles, nomenclatura dels productes — 
(5611) 

agrícoles, preu preferencial per a productes  
USE  preu de sosteniment (2451) 

agrícoles, transformació de productes  
USE  indústria agrària (6031) 

agrícoles, treballs  
USE  tècnica de conreu (5621) 

agrícoles, utilització alternativa de productes 
— (5611) 

agrícoles, utilització no alimentària de productes  
USE  utilització alternativa de productes agrícoles 

(5611) 

agricultor  
MT  5616 sistema d’explotació agrària  
UF  camperol  
UF  capatàs agrícola  
UF  conreador  
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UF  director d’explotació agrícola  
UF  explotador agrícola  
UF  granger  
UF  horticultor  
UF  hortolà  
UF  parcer  
UF  ramader  
UF  viticultor  
BT1  població activa agrària  
RT  renda de l’agricultor  

agricultor, jove — (5616) 

agricultor, renda de l’ — (5616) 

agricultora  
MT  5616 sistema d’explotació agrària  
BT1  població activa agrària  
RT  treball femení  

agricultors, ajuda mútua entre — (5616) 

agricultors, cooperativa d’  
USE  cooperativa agrícola (5616) 

agricultura  
USE  sector agrari (1621) 

agricultura a temps parcial  
MT  5616 sistema d’explotació agrària  
UF  agricultura ocasional  
BT1  sistema d’explotació agrària  
RT  treball a temps parcial  

agricultura, ajuda a l’ — (5606) 

agricultura biològica  
SN  Exclou l’ús de la major part de productes qu-

ímics.  
MT  5621 explotació agrícola del sòl  
UF  agricultura orgànica  
BT1  sistema de conreu  
RT  biologia  
RT  conreu permanent  
RT  producte biològic  

agricultura comercial  
MT  5616 sistema d’explotació agrària  
BT1  sistema d’explotació agrària  
RT  agricultura intensiva  
RT  relació agricultura-comerç  

agricultura contractual  
MT  5616 sistema d’explotació agrària  
BT1  règim d’explotació  

agricultura de grup  
SN  Associació de diversos agricultors per fer feines 

o inversions comunes.  
MT  5616 sistema d’explotació agrària  
BT1  agrupació d’explotacions  

BT2  sistema d’explotació agrària  

agricultura de muntanya  
MT  5606 política agrària  
BT1  política agrària regional  

BT2  política agrària  
RT  agricultura extensiva  
RT  muntanya  
RT  regió de muntanya  

agricultura de regadiu  
USE  conreu de regadiu (5621) 

agricultura de subsistència  
MT  5616 sistema d’explotació agrària  
BT1  sistema d’explotació agrària  
RT  autoconsum  
RT  economia de subsistència  

agricultura extensiva  
MT  5621 explotació agrícola del sòl  
BT1  sistema de conreu  
RT  agricultura de muntanya  
RT  agricultura sostenible  

agricultura intensiva  
MT  5621 explotació agrícola del sòl  
BT1  sistema de conreu  
RT  agricultura comercial  
RT  conreu industrial  
RT  cria intensiva  
RT  exhauriment de recursos  
RT  productivitat de les terres  
RT  rendiment agrícola  

agricultura mediterrània  
MT  5606 política agrària  
BT1  política agrària regional  

BT2  política agrària  
RT  bosc mediterrani  
RT  Mezzogiorno  
RT  regió mediterrània CE  

agricultura multifuncional  
USE  agricultura sostenible (5606) 

agricultura ocasional  
USE  agricultura a temps parcial (5616) 

agricultura orgànica  
USE  agricultura biològica (5621) 

Agricultura, Organització de les Nacions Unides 
per a l’Alimentació i l’  
USE  FAO (7606) 

agricultura, reforma de l’  
USE  reforma agrària (5606) 

agricultura, situació de l’ — (5606) 

agricultura sostenible  
MT  5606 política agrària  
UF  agricultura multifuncional  
UF  multifuncionalitat agrícola  
BT1  política agrària  
RT  agricultura extensiva  
RT  conreu permanent  
RT  desenvolupament sostenible  
RT  model agrari europeu  
RT  silvicultura sostenible  

agricultura tropical  
USE  conreu tropical (5631) 

agricultura-comerç, relació — (5611) 

agricultura-indústria, relació — (5611) 

agroalimentari, producte  
USE  producte alimentari (6026) 

agroalimentària, independència  
USE  independència alimentària (0806) 

agroalimentària, indústria — (6031) 

agroalimentaris, comercialització de productes  
USE  indústria agroalimentària (6031) 

agroambiental, pla — (5606) 

agroenergia  
MT  6606 política energètica  
BT1  política energètica  
RT  biomassa  

agrologia  
USE  ciència del sòl (3606) 

agromonetària, mesura  
USE  política monetària agrícola (5606) 

agromonetària, política  
USE  política monetària agrícola (5606) 

agronomia  
MT  3606 ciències naturals i aplicades  
BT1  ciències aplicades  
RT  ensenyament agrícola  
RT  investigació agronòmica  
RT  sistema de conreu  
RT  tècnica de conreu  
RT  utilització de les terres  

agronòmica, investigació — (5606) 

agropecuari, cens  
USE  cens agrari (5616) 

agropecuari, sector  
USE  sector agrari (1621) 

agropecuària, política  
USE  política agrària (5606) 

agropecuària, producció  
USE  producció agrícola (5616) 

agropressupostari, estabilitzador  
USE  estabilitzador pressupostari (1021) 

agrosilvicultura  
SN  Conreu simultani d’arbres i de plantes alimentà-

ries i/o cria de bestiar en el mateix terreny.  
MT  5616 sistema d’explotació agrària  
BT1  sistema d’explotació agrària  
RT  silvicultura  
RT  sistema de conreu  

agroturisme  
USE  turisme rural (2826) 

agrupació  
USE  associació (2826) 

agrupació cooperativa  
USE  cooperativa (4016) 

agrupació d’empreses  
USE  grup d’empreses (4006) 

agrupació d’explotacions  
MT  5616 sistema d’explotació agrària  
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BT1  sistema d’explotació agrària  
NT1  agricultura de grup  
NT1  ajuda mútua entre agricultors  
NT1  cooperativa agrícola  
RT  agrupació de productors agraris  
RT  agrupació forestal  
RT  banc de terres  

agrupació d’interès econòmic  
USE  grup d’interès econòmic (4016) 

agrupació de compra  
USE  cooperativa de compra (2036) 

agrupació de compradors  
USE  cooperativa de compra (2036) 

agrupació de municipis  
USE  associació d’entitats locals (0436) 

agrupació de productors agraris  
SN  Agrupació voluntària d’agricultors d’una matei-

xa regió que conreen els mateixos productes.  
MT  5611 producció i estructures agràries  
UF  agrupació de productors hortícoles  
UF  associació de productors  
UF  organització de productors  
BT1  política de producció agrícola  
RT  agrupació d’explotacions  
RT  entesa horitzontal  
RT  FEOGA Orientació  
RT  grup d’interès econòmic  
RT  producció agrícola  

agrupació de productors hortícoles  
USE  agrupació de productors agraris (5611) 

Agrupació Europea d’Interès Econòmic  
MT  4016 forma jurídica de la societat  
UF  AEIE  
UF  associació europea d’interès econòmic  
UF  Comitè de contacte de l’Agrupació Europea 

d’Interès Econòmic  
UF  grup europeu d’interès econòmic  
BT1  grup d’interès econòmic  

BT2  societat  

Agrupació Europea d’Interès Econòmic, Comitè 
de contacte de l’  
USE  Agrupació Europea d’Interès Econòmic (4016) 

agrupació forestal  
SN  Societat civil de persones establerta per conser-

var els dominis forestals que hi ha.  
MT  5636 forest  
BT1  economia forestal  
RT  agrupació d’explotacions  

agrupació intermunicipal  
USE  associació de municipis (0436) 

agrupació temporal d’empreses  
USE  consorci (4016) 

agrupat, no — (0421) 

*Aguda, Vilanova de l’ — (7211+9999) 

*Aguilar de Segarra  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Bages  

*Aguilar, les, Valls d’ — (7211+9999) 

*Agullana  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Empordà  

*Agustí de Lluçanès, Sant  — (7211+9999) 

agutzil  
USE  agent judicial (1226) 

Ahvenanmaa  
USE  illes Åland (7211+7236) 

AIE  
USE  Agència Internacional d’Energia (7621) 

AIF  
USE  Associació Internacional de Foment (7606) 

aigua  
MT  5211 medi natural  
BT1  medi aquàtic  

BT2  entorn físic  
NT1  aigua d’infiltració  
NT1  aigua de bany  
NT1  aigua dolça  
NT1  aigua estancada  
NT1  aigua potable  
NT1  aigua salada  
NT1  aigua subterrània  
NT1  aigua superficial  
NT1  gel  
RT  contaminació de l’aigua  
RT  energia hidràulica  
RT  hidrologia  
RT  irrigació  
RT  ordenació hidràulica  
RT  utilització de l’aigua  

aigua a pressió, reactor d’  
USE  reactor nuclear (6621) 

aigua a zones regables, abastiment d’  
USE  ordenació hidroagrícola (5621) 

aigua, abastament d’  
USE  subministrament d’aigua (2846) 

aigua, anàlisi de l’ — (5206) 

aigua, conservació de l’  
USE  protecció de les aigües (5206) 

aigua, consum d’ — (5206) 

aigua, contaminació de l’ — (5216) 

aigua, contaminant de l’ — (5216) 

aigua, curs d’ — (5211) 

aigua d’infiltració  
MT  5211 medi natural  

BT1  aigua  
BT2  medi aquàtic  
BT3  entorn físic  

aigua de bany  
MT  5211 medi natural  
BT1  aigua  

BT2  medi aquàtic  
BT3  entorn físic  

RT  turisme  

aigua de brollador  
USE  aigua dolça (5211) 

aigua de font  
USE  aigua dolça (5211) 

aigua de mar  
USE  aigua salada (5211) 

aigua de superfície  
USE  aigua superficial (5211) 

aigua, depuració de l’  
USE  tractament de l’aigua (5206) 

aigua dolça  
MT  5211 medi natural  
UF  aigua de brollador  
UF  aigua de font  
BT1  aigua  

BT2  medi aquàtic  
BT3  entorn físic  

RT  hidrologia  

aigua dolça, peix d’ — (5641) 

aigua dolça, pesca d’ — (5641) 

aigua en ebullició, reactor d’  
USE  reactor nuclear (6621) 

aigua estancada  
MT  5211 medi natural  
UF  estany  
UF  pantà  
BT1  aigua  

BT2  medi aquàtic  
BT3  entorn físic  

aigua freàtica  
USE  aigua subterrània (5211) 

aigua, gestió de l’ — (5206) 

aigua interior, curs d’ — (4821) 

aigua internacional, curs d’ — (4821) 

aigua lleugera, reactor d’  
USE  reactor nuclear (6621) 

aigua mineral  
MT  6021 begudes i sucres  
BT1  beguda no alcohòlica  

BT2  beguda  
RT  aigua potable  

aigua, necessitats d’ — (5206) 

aigua oxigenada  
USE  òxid (6811) 
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aigua pesant, reactor d’  
USE  reactor nuclear (6621) 

aigua potable  
MT  5211 medi natural  
BT1  aigua  

BT2  medi aquàtic  
BT3  entorn físic  

RT  aigua mineral  
RT  consum d’aigua  

aigua, reactor d’  
USE  reactor nuclear (6621) 

aigua, reactor moderat per  
USE  reactor nuclear (6621) 

aigua residual  
MT  5216 deterioració del medi ambient  
UF  aigües negres  
BT1  residu  
RT  eutrofització  
RT  tractament de l’aigua  

aigua salada  
MT  5211 medi natural  
UF  aigua de mar  
BT1  aigua  

BT2  medi aquàtic  
BT3  entorn físic  

aigua, sanejament de l’  
USE  tractament de l’aigua (5206) 

aigua, subministrament d’ — (2846) 

aigua subterrània  
MT  5211 medi natural  
UF  aigua freàtica  
UF  aqüífer  
UF  capa freàtica  
BT1  aigua  

BT2  medi aquàtic  
BT3  entorn físic  

RT  hidrogeologia  

aigua superficial  
MT  5211 medi natural  
UF  aigua de superfície  
BT1  aigua  

BT2  medi aquàtic  
BT3  entorn físic  

aigua, tractament de l’ — (5206) 

aigua, utilització de l’ — (5206) 

*Aiguafreda  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Vallès Oriental  

*Aiguamúrcia  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Camp  

aiguardent  
MT  6021 begudes i sucres  
UF  aiguardent de cereal  
UF  aiguardent de fruita  
UF  aiguardent de vi  
UF  anisat  
UF  armanyac  
UF  brisa  
UF  conyac  
UF  gin  
UF  ginebra  
UF  grappa  
UF  marc  
UF  rom  
UF  vodka  
UF  whisky  
BT1  beguda alcohòlica  

BT2  beguda  

aiguardent de cereal  
USE  aiguardent (6021) 

aiguardent de fruita  
USE  aiguardent (6021) 

aiguardent de vi  
USE  aiguardent (6021) 

*Aiguaviva  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Gironès  

aigües comunitàries  
MT  1231 dret internacional  
BT1  espai marítim  

BT2  dret del mar  
BT3  dret internacional públic  

RT  política pesquera comuna  

aigües costaneres  
USE  aigües territorials (1231) 

aigües interiors  
MT  1231 dret internacional  
BT1  espai marítim  

BT2  dret del mar  
BT3  dret internacional públic  

RT  curs d’aigua  
RT  navegació fluvial  

aigües internacionals  
MT  1231 dret internacional  
UF  aigües marítimes  
UF  alta mar  
BT1  espai marítim  

BT2  dret del mar  
BT3  dret internacional públic  

aigües jurisdiccionals  
USE  aigües territorials (1231) 

aigües marítimes  
USE  aigües internacionals (1231) 

aigües negres  
USE  aigua residual (5216) 

aigües, protecció de les — (5206) 

aigües residuals, evacuació d’  
USE  sanejament (5206) 

aigües residuals, tractament de les  
USE  tractament de l’aigua (5206) 

aigües territorials  
SN  Espai marítim que s’estén al llarg de la costa, 

l’amplada del qual està limitat a 12 milles.  
MT  1231 dret internacional  
UF  aigües costaneres  
UF  aigües jurisdiccionals  
UF  dret de preferència a la zona costanera  
UF  mar jurisdiccional  
UF  mar territorial  
UF  preferència costanera  
UF  zona de 12 milles  
BT1  dret del mar  

BT2  dret internacional públic  
RT  contaminació de les costes  
RT  regió costanera  
RT  zona pesquera  

aïllacionisme  
SN  Actitud, doctrina d’un país que refusa de parti-

cipar en afers internacionals.  
MT  0816 equilibri internacional  
BT1  política exterior  

aïllament acústic  
MT  6831 construcció i obres públiques  
BT1  aïllament de l’edifici  

BT2  tècnica de la construcció  
RT  aïllant  
RT  protecció contra el soroll  
RT  soroll  

aïllament cel·lular  
USE  règim penitenciari (1216) 

aïllament de l’edifici  
MT  6831 construcció i obres públiques  
BT1  tècnica de la construcció  
NT1  aïllament acústic  
NT1  aïllament tèrmic  
RT  aïllant  

aïllament tèrmic  
MT  6831 construcció i obres públiques  
BT1  aïllament de l’edifici  

BT2  tècnica de la construcció  
RT  aïllant  
RT  energia tèrmica  
RT  estalvi d’energia  

aïllant  
MT  6811 química  
BT1  paraquímica  
RT  aïllament acústic  
RT  aïllament de l’edifici  
RT  aïllament tèrmic  

aïllat, comerç  
USE  comerç independent (2036) 

*Air Transport Association, International   
*USE  IATA (7626) 

airbag  
USE  dispositiu de seguretat (4811) 
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aire  
USE  atmosfera (5211) 

aire, cambra d’  
USE  pneumàtic (6811) 

aire condicionat  
USE  climatització (6831) 

aire, contaminació de l’  
USE  contaminació atmosfèrica (5216) 

aire, contaminant de l’  
USE  contaminant atmosfèric (5216) 

aire, exèrcit de l’ — (0821) 

aire lliure, cria a l’ — (5631) 

aire, pirata de l’  
USE  pirateria (1216) 

aire, qualitat de l’  
USE  contaminació atmosfèrica (5216) 

aire, vehicle de matalàs d’ — (4811) 

AISS  
USE  Associació Internacional de la Seguretat So-

cial (7626) 

*Aitona  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Segrià  

aixetes  
USE  canonada (6821) 

Ajman  
USE  Unió dels Emirats Àrabs (7226+7231+7236) 

ajornament de la sessió  
MT  0426 treballs parlamentaris  
UF  proposta d’ajornament  
BT1  procediment parlamentari  

ajornament, proposta d’  
USE  ajornament de la sessió (0426) 

ajuda a domicili  
MT  2836 protecció social  
BT1  ajuda social  
RT  família nombrosa  
RT  tercera edat  

ajuda a fons perdut  
MT  0811 política de cooperació  
BT1  règim d’ajudes  

BT2  política d’ajudes  

ajuda a l’agricultura  
MT  5606 política agrària  
BT1  política agrària  
RT  ajuda a la modernització  
RT  ajuda comunitària  
RT  ajuda pública  
RT  crèdit agrícola  
RT  jove agricultor  

ajuda a l’emmagatzematge  
USE  prima per emmagatzematge (5611) 

ajuda a l’estudi  
USE  assignació per a estudis (3216) 

ajuda a l’exportació  
MT  1606 política econòmica  
BT1  suport econòmic  
RT  crèdit a l’exportació  
RT  restitució a l’exportació  
RT  subvenció a l’exportació  

ajuda a l’exterior  
SN  Ajuda des del punt de vista del país que dóna.  
MT  0811 política de cooperació  
BT1  política d’ajudes  
RT  país tercer  

ajuda a l’ocupació  
MT  1606 política econòmica  
UF  subvenció de l’ocupació  
BT1  suport econòmic  
RT  Fons Europeu d’Adaptació a la Globalització  
RT  lluita contra l’atur  
RT  manteniment de l’ocupació  

ajuda a la comercialització  
MT  1606 política econòmica  
UF  ajuda a la venda  
UF  ajuda al consum  
BT1  suport econòmic  

ajuda a la construcció  
MT  2846 urbanisme i construcció  
UF  foment de la construcció  
UF  prima a la construcció  
UF  promoció de l’habitatge  
BT1  política de construcció  
RT  adquisició de la propietat  
RT  crèdit immobiliari  

ajuda a la decisió  
USE  intel·ligència artificial (3231) 

ajuda a la família, política d’  
USE  política familiar (2806) 

ajuda a la indústria  
MT  1606 política econòmica  
BT1  suport econòmic  
RT  modernització industrial  
RT  reconversió industrial  
RT  reestructuració industrial  

ajuda a la infància  
USE  protecció de la infància (2826) 

ajuda a la inversió  
MT  1606 política econòmica  
BT1  suport econòmic  
RT  política d’inversió  

ajuda a la modernització  
MT  1606 política econòmica  
UF  prima a la modernització  
BT1  suport econòmic  
RT  ajuda a l’agricultura  
RT  modernització de l’explotació agrària  
RT  modernització industrial  

ajuda a la navegació  
MT  4811 organització dels transports  
BT1  organització dels transports  
RT  seguretat del transport  

ajuda a la producció  
MT  1606 política econòmica  
UF  ajuda al productor  
BT1  suport econòmic  
RT  política de producció  

ajuda a la recol·locació  
SN  Conjunt d’accions que fa la persona que con-

tracta per ajudar un treballador en perill de ser 
acomiadat a trobar feina en una altra empresa.  

MT  4406 ocupació  
UF  outplacement  
UF  recol·locació externa  
BT1  acomiadament  

BT2  cessament d’ocupació  
RT  canvi de destinació  
RT  manteniment de l’ocupació  

ajuda a la reconversió  
MT  1606 política econòmica  
BT1  suport econòmic  
RT  reconversió industrial  
RT  reconversió productiva  

ajuda a la reestructuració  
MT  1606 política econòmica  
BT1  suport econòmic  
RT  reestructuració industrial  

ajuda a la retirada de mines  
USE  acció antimines (0816) 

ajuda a la venda  
USE  ajuda a la comercialització (1606) 

ajuda a les empreses  
MT  1606 política econòmica  
UF  ajuda de salvament  
UF  subvenció a empreses  
BT1  suport econòmic  
RT  empresa en crisi  
RT  finançament de l’empresa  
RT  política de competència  
RT  política de l’empresa  
RT  política industrial  
RT  reestructuració industrial  

ajuda a les persones necessitades  
MT  2836 protecció social  
UF  ajuda als febles econòmicament  
UF  caritat  
BT1  ajuda social  
RT  microcrèdit  
RT  pobresa  
RT  quart món  
RT  renda baixa  
RT  subproletariat  

ajuda a les regions desfavorides  
USE  ajuda regional (1606) 

ajuda a les regions menys afavorides  
USE  ajuda regional (1606) 

ajuda a les víctimes  
SN  L’ajuda a les víctimes té per objecte acollir i in-

formar les víctimes i les seves famílies dels seus 
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drets, acompanyar-les en les seves gestions i do-
nar-los suport psicològic en totes les etapes del 
procediment penal.  

MT  1216 dret penal  
BT1  víctima  

BT2  responsabilitat criminal  
RT  cooperació judicial civil a la Unió Europea  
RT  justícia de proximitat  
RT  justícia reparadora  

ajuda a les víctimes d’un sinistre  
USE  ajuda als sinistrats (0811) 

ajuda a les víctimes de les catàstrofes  
USE  ajuda als sinistrats (0811) 

ajuda, addicionalitat de l’  
USE  principi d’addicionalitat (1021) 

ajuda al consum  
USE  ajuda a la comercialització (1606) 

ajuda al desenvolupament  
MT  0811 política de cooperació  
UF  assistència al desenvolupament  
UF  codesenvolupament  
UF  cooperació al desenvolupament  
UF  desenvolupament conjunt  
UF  desenvolupament mutu  
BT1  política d’ajudes  
RT  desenvolupament econòmic  
RT  dret al desenvolupament  
RT  Fons Internacional per al Desenvolupament 

Agrícola  

Ajuda al Desenvolupament, Comitè d’ — 
(7621) 

Ajuda al Desenvolupament de l’OCDE, Comitè d’  
USE  Comitè d’Ajuda al Desenvolupament (7621) 

ajuda al desenvolupament regional  
USE  ajuda regional (1606) 

ajuda al productor  
USE  ajuda a la producció (1606) 

ajuda al retorn  
MT  2811 moviments migratoris  
BT1  política migratòria  

BT2  migració  

ajuda alimentària  
MT  0811 política de cooperació  
BT1  política d’ajudes  
RT  escassetat  
RT  excedent agrari  
RT  fam  
RT  Programa Mundial d’Aliments  

ajuda als discapacitats  
MT  2836 protecció social  
UF  ajuda als disminuïts  
UF  ajuda als minusvàlids  
UF  atenció a minusvàlids  
BT1  ajuda social  
RT  discapacitat  

ajuda als disminuïts  
USE  ajuda als discapacitats (2836) 

ajuda als febles econòmicament  
USE  ajuda a les persones necessitades (2836) 

ajuda als minusvàlids  
USE  ajuda als discapacitats (2836) 

ajuda als productes miners, Sistema d’  
USE  Sysmin (1016) 

ajuda als refugiats  
MT  0811 política de cooperació  
BT1  ajuda humanitària  
RT  refugiat  
RT  refugiat polític  

ajuda als sinistrats  
MT  0811 política de cooperació  
UF  ajuda a les víctimes d’un sinistre  
UF  ajuda a les víctimes de les catàstrofes  
BT1  ajuda humanitària  
RT  desastre causat per l’home  
RT  desastre natural  
RT  primers auxilis  
RT  protecció civil  

ajuda autonòmica  
USE  ajuda pública (1606) 

ajuda, avaluació de l’ — (0811) 

ajuda, beneficiari de l’ — (0811) 

ajuda bilateral  
MT  0811 política de cooperació  
BT1  política d’ajudes  
RT  relació bilateral  

ajuda CECA  
MT  1606 política econòmica  
BT1  ajuda comunitària  

BT2  suport econòmic  
RT  préstec CECA  

ajuda, complementarietat de l’  
USE  principi d’addicionalitat (1021) 

ajuda comunitària  
MT  1606 política econòmica  
UF  sosteniment comunitari  
BT1  suport econòmic  
NT1  ajuda CECA  
RT  ajuda a l’agricultura  
RT  finançament comunitari  
RT  fons CE  
RT  instrument financer comunitari  
RT  préstec comunitari  

ajuda comunitària a l’exportació  
USE  restitució a l’exportació (2006) 

ajuda condicionada  
USE  condicions de l’ajuda (0811) 

ajuda, condicions de l’ — (0811) 

ajuda, contrapartida de l’  
USE  condicions de l’ajuda (0811) 

ajuda d’urgència  
MT  0811 política de cooperació  
BT1  política d’ajudes  

ajuda de l’estat  
USE  ajuda pública (1606) 

ajuda de preadhesió  
MT  1016 construcció europea  
UF  assistència de preadhesió  
UF  ISPA  
UF  instrument d’ajuda de preadhesió (IAP)  
UF  instrument de preadhesió  
UF  instrument estructural de preadhesió (IEPA)  
UF  Phare  
UF  Sapard  
BT1  estratègia de preadhesió  

BT2  adhesió a la Unió Europea  
BT3  ampliació de la Unió Europea  

ajuda de preadhesió (IAP), instrument d’  
USE  ajuda de preadhesió (1016) 

ajuda de salvament  
USE  ajuda a les empreses (1606) 

ajuda del Feder  
USE  Fons Europeu de Desenvolupament Regio-

nal (1021) 

ajuda del FEOGA Garantia  
USE  FEOGA Garantia (1021) 

ajuda del FEOGA Orientació  
USE  FEOGA Orientació (1021) 

ajuda del Fons de Cohesió  
USE  Fons de Cohesió (1021) 

ajuda del Fons Social Europeu  
USE  Fons Social Europeu (1021) 

ajuda del FSE  
USE  Fons Social Europeu (1021) 

ajuda, distribució de l’ — (0811) 

ajuda econòmica  
MT  0811 política de cooperació  
BT1  política d’ajudes  
RT  cooperació econòmica  
RT  suport econòmic  

ajuda en capital  
USE  ajuda financera (0811) 

ajuda en espècie  
MT  0811 política de cooperació  
BT1  política d’ajudes  

ajuda estatal  
USE  ajuda pública (1606) 

ajuda financera  
MT  0811 política de cooperació  
UF  ajuda en capital  
BT1  política d’ajudes  
RT  banc de desenvolupament  
RT  cooperació financera  
RT  microcrèdit  

ajuda, finançament de l’ — (0811) 

ajuda, fixació de l’  
USE  règim d’ajudes (0811) 
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ajuda humanitària  
MT  0811 política de cooperació  
UF  acció humanitària  
UF  assistència humanitària  
UF  intervenció humanitària  
NT1  ajuda als refugiats  
NT1  ajuda als sinistrats  
NT1  voluntari internacional  
RT  Creu Roja  
RT  ECHO  

Ajuda Humanitària, Oficina d’  
USE  ECHO (1006) 

ajuda internacional  
MT  0806 política internacional  
BT1  política internacional  
RT  política d’ajudes  

ajuda judicial  
USE  assistència judicial (1221) 

ajuda lligada  
USE  condicions de l’ajuda (0811) 

ajuda militar  
USE  cooperació militar (0811) 

ajuda, modalitat de l’  
USE  condicions de l’ajuda (0811) 

ajuda multilateral  
MT  0811 política de cooperació  
BT1  política d’ajudes  
RT  relació multilateral  

Ajuda Mútua Econòmica (CAME), Consell d’  
USE  Comecon (7621) 

ajuda mútua entre agricultors  
MT  5616 sistema d’explotació agrària  
BT1  agrupació d’explotacions  

BT2  sistema d’explotació agrària  
RT  equip agrícola  
RT  mà d’obra agrícola  

ajuda mútua judicial penal a la Unió Europea  
USE  cooperació judicial penal UE (1016) 

ajuda nacional  
USE  ajuda pública (1606) 

ajuda no lligada  
USE  condicions de l’ajuda (0811) 

ajuda no vinculada  
USE  condicions de l’ajuda (0811) 

ajuda, organisme d’  
USE  origen de l’ajuda (0811) 

ajuda, origen de l’ — (0811) 

ajuda, país receptor d’  
USE  beneficiari de l’ajuda (0811) 

ajuda passiva a la mort  
USE  mort (2826) 

ajuda per a habitatge  
USE  prestació familiar (2836) 

ajuda per a la instal·lació  
USE  subsidi d’instal·lació (5611) 

ajuda per hectàrea  
MT  5606 política agrària  
BT1  organització comuna de mercat  

BT2  política agrària comuna  

ajuda, petició d’  
USE  règim d’ajudes (0811) 

ajuda privada  
SN  Fa referència a l’ajut que concedeixen, per exem-

ple, les esglésies i les fundacions.  
MT  0811 política de cooperació  
BT1  política d’ajudes  
RT  organització benèfica  

ajuda pública  
MT  1606 política econòmica  
UF  ajuda autonòmica  
UF  ajuda de l’estat  
UF  ajuda estatal  
UF  ajuda nacional  
UF  subvenció autonòmica  
UF  subvenció estatal  
UF  subvenció pública  
BT1  suport econòmic  
RT  ajuda a l’agricultura  
*RT  assignació per a estudis  
RT  control de les ajudes públiques  
RT  coordinació de finançaments  
RT  crèdit a l’exportació  
RT  dúmping  
RT  obstacle no aranzelari  
RT  política d’intervenció  
RT  política de competència  
RT  principi d’addicionalitat  

ajuda pública, notificació de l’  
USE  control de les ajudes públiques (4031) 

ajuda regional  
MT  1606 política econòmica  
UF  ajuda a les regions desfavorides  
UF  ajuda a les regions menys afavorides  
UF  ajuda al desenvolupament regional  
BT1  suport econòmic  
RT  cooperació regional  
RT  desenvolupament regional  
RT  Fons Europeu de Desenvolupament Regional  
RT  política regional  
RT  regió desfavorida  

ajuda sanitària  
MT  0811 política de cooperació  
BT1  política d’ajudes  

ajuda sectorial  
MT  1606 política econòmica  
BT1  suport econòmic  
RT  política estructural  

ajuda social  
MT  2836 protecció social  
NT1  ajuda a domicili  
NT1  ajuda a les persones necessitades  
NT1  ajuda als discapacitats  
NT1  assistència a la gent gran  
NT1  assistència social  
NT1  equipament social  
NT1  mutualitat social  

NT1  servei social  
NT1  treball social  
RT  política social  

ajuda, sol·licitud d’  
USE  règim d’ajudes (0811) 

ajuda, suspensió de l’ — (0811) 

ajuda, utilització de l’ — (0811) 

ajuda, valoració de l’  
USE  règim d’ajudes (0811) 

ajuda vinculada  
USE  condicions de l’ajuda (0811) 

ajudant  
USE  auxiliar (4411) 

ajudant tècnic sanitari  
USE  personal sanitari (2841) 

ajudes comunitàries, reemborsament d’  
USE  reemborsament d’ajudes (1606) 

ajudes, coordinació d’ — (0811) 

ajudes d’urgència, reserva per a  
USE  reserva pressupostària CE (1021) 

ajudes de l’estat, control de les  
USE  control de les ajudes públiques (4031) 

ajudes estatals, control de les  
USE  control de les ajudes públiques (4031) 

ajudes per a famílies monoparentals  
USE  prestació familiar (2836) 

ajudes, política d’ — (0811) 

ajudes, programa d’ — (0811) 

ajudes públiques, control de les — (4031) 

ajudes, reemborsament d’ — (1606) 

ajudes, règim d’ — (0811) 

ajudes, règim general d’  
USE  règim d’ajudes (0811) 

ajuntament  
USE  administració local (0436) 

ajust de les remuneracions  
USE  fixació del salari (4421) 

ajust dels salaris  
USE  fixació del salari (4421) 

ajust estructural  
SN  Conjunt de mesures de política econòmica des-

tinades a corregir els grans desequilibris d’un 
país tot dotant-lo d’estructures, de mecanismes 
de funcionament i d’un sistema de preus sem-
blants als que són vigents al mercat mundial, 
amb l’objectiu, a llarg termini, d’influir en les de-
cisions de producció i d’inversió.  

MT  1606 política econòmica  
UF  reforma estructural  
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BT1  política estructural  
BT2  política econòmica  

RT  Fons Europeu de Desenvolupament Regional  
RT  reforma econòmica  

ajust monetari  
MT  2411 economia monetària  
BT1  política monetària  
NT1  devaluació  
NT1  revaluació  
RT  balança de pagaments  

Al-Fujayrah  
USE  Unió dels Emirats Àrabs (7226+7231+7236) 

al-Khaymah, Ras  
USE  Unió dels Emirats Àrabs (7226+7231+7236) 

al-Qaywayn, Umm  
USE  Unió dels Emirats Àrabs (7226+7231+7236) 

Al-Sariqa  
USE  Unió dels Emirats Àrabs (7226+7231+7236) 

*Àlaba  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*BT1  País Basc  

*BT2  regions d’Espanya  
*NT1  *Vitòria  

*Alacant  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*BT1  País Valencià  

*BT2  regions d’Espanya  

ALADI  
SN  Va substituir l’Associació Llatinoamericana de 

Lliure Comerç (ALALC) el 1981.  
MT  7616 organitzacions extraeuropees  
UF  Associació Llatinoamericana d’Integració  
UF  Associació Llatinoamericana de Lliure Comerç 

(ALALC)  
UF  LAFTA  
UF  LAIA  
BT1  organització llatinoamericana  
RT  acord de lliure comerç  
RT  països de l’ALADI  
RT  zona de lliure comerç  

ALADI, països de l’ — (7231) 

(ALALC), Associació Llatinoamericana de Lliu-
re Comerç  
USE  ALADI (7616) 

*Alamús, els  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Segrià  

Åland  
USE  illes Åland (7211+7236) 

Åland, illes — (7211+7236) 

alarma, estat d’  
USE  estat d’emergència (0431) 

*Alàs i Cerc  

*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Urgell  

Alba  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  Romania del centre  

BT2  regions de Romania  

*Albacete  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*BT1  Castella-la Manxa  

*BT2  regions d’Espanya  

*Albagés, l’  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Garrigues  

Albània  
MT  7206 Europa  
MT  7231 geografia econòmica  
MT  7236 geografia política  
UF  República d’Albània  
BT1  Europa central i oriental  
BT1  Balcans occidentals  
BT1  països de l’ACLC  
BT1  països del Consell d’Europa  

Albània, República d’  
USE  Albània (7206+7231+7236) 

*Albanyà  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Empordà  

*Albars, Sant Martí d’ — (7211+9999) 

*Albatàrrec  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Segrià  

albercoc  
USE  fruit de pinyol (6006) 

alberge  
USE  fruit de pinyol (6006) 

albergínia  
USE  hortalissa de fruit (6006) 

*Albesa  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Noguera  

*Albi, l’  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Garrigues  

*Albinyana  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Penedès  

*Albiol, l’  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Camp  

*Albons  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Empordà  

albufera  
USE  llac (5211) 

albúmina  
USE  producte proteic (6016) 

albúmina làctia  
USE  proteïna de la llet (6016) 

(ALCAN), acord de lliure comerç d’Amèrica del 
Nord  
USE  TLCAN (7616) 

*Alcanar  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Montsià  

*Alcanó  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Segrià  

*Alcarràs  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Segrià  
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alcohol  
MT  6021 begudes i sucres  
BT1  beguda alcohòlica  

BT2  beguda  

alcohol, combustible d’ — (6606) 

alcohol etílic  
USE  etanol (6606) 

alcohol gras  
USE  alcohol químic (6811) 

alcohol metílic  
USE  metanol (6606) 

alcohol, motor d’  
USE  combustible d’alcohol (6606) 

alcohol químic  
MT  6811 química  
UF  alcohol gras  
UF  aldehid  
UF  dietilenglicol  
UF  etilenglicol  
UF  glicerina  
BT1  compost químic  
RT  carburol  
RT  combustible d’alcohol  
RT  etanol  
RT  metanol  

alcohòlic, àcid  
USE  àcid orgànic (6811) 

alcohòlica, beguda — (6021) 

alcohòlica, beguda no — (6021) 

alcohòlica, prova de detecció  
USE  seguretat a la carretera (4806) 

alcoholisme  
MT  2826 vida social  
UF  lluita contra l’alcoholisme  
BT1  problema social  
RT  beguda alcohòlica  
RT  seguretat a la carretera  
RT  seguretat del transport  

alcoholisme, lluita contra l’  
USE  alcoholisme (2826) 

alcoholitzat, vi — (6021) 

*Alcoletge  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Segrià  

*Alcover  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Camp  

alça de preus  
USE  puja de preus (2451) 

alça de salaris  
USE  augment salarial (4421) 

alça econòmica  
USE  desenvolupament econòmic (1611) 

*Aldea, l’  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Ebre  

aldehid  
USE  alcohol químic (6811) 

*Aldover  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Ebre  

*Aleixar, l’  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Camp  

*Alella  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Maresme  

Alemanya  
SN  L’utilitzarem per a la República Federal d’Alema-

nya (RFA) des de la fi de la Segona Guerra Mun-
dial i per a tot Alemanya des del 3 d’octubre de 
1990, data de la reunificació.  

MT  7206 Europa  
MT  7231 geografia econòmica  
MT  7236 geografia política  
UF  Alemanya Federal  
UF  Alemanya Occidental  
UF  Alemanya RF  
UF  República Federal d’Alemanya (RFA)  
BT1  Europa occidental  
BT1  estat membre UE  
BT1  països de l’OCDE  
BT1  països de l’OTAN  
BT1  països de la UEO  
BT1  països del Consell d’Europa  
RT  Alemanya RDA  
RT  estatut de Berlín  
RT  regions d’Alemanya  
RT  unificació d’Alemanya  

Alemanya (RFA), República Federal d’  
USE  Alemanya (7206+7231+7236) 

alemanya, comunitat — (7211) 

Alemanya de l’Est  
USE  Alemanya RDA (7236) 

Alemanya Federal  
USE  Alemanya (7206+7231+7236) 

Alemanya Occidental  
USE  Alemanya (7206+7231+7236) 

Alemanya Occidental-Alemanya de l’Est, relaci-
ons  
USE  relacions entre les dues Alemanyes (0806) 

Alemanya Oriental  
USE  Alemanya RDA (7236) 

alemanya, països de parla  
USE  grup lingüístic (2821) 

Alemanya, RD  
USE  Alemanya RDA (7236) 

Alemanya RDA  
SN  L’utilitzarem per designar l’estat i els länder de 

Brandenburg, Mecklenburg-Pomerània Occiden-
tal, Saxònia, Saxònia-Anhalt, Turíngia i Berlín est 
fins el 3 d’octubre del 1990, data de la reunifica-
ció alemanya.  

MT  7236 geografia política  
UF  Alemanya de l’Est  
UF  Alemanya Oriental  
UF  antiga RDA  
UF  RD Alemanya  
UF  RDA  
UF  República Democràtica Alemanya  
BT1  països de l’Est  

BT2  antics països socialistes  
RT  Alemanya  
RT  estatut de Berlín  
RT  unificació d’Alemanya  

Alemanya, regions d’ — (7211) 

Alemanya, República Democràtica  
USE  Alemanya RDA (7236) 

Alemanya, reunificació d’  
USE  unificació d’Alemanya (0816) 

Alemanya RF  
USE  Alemanya (7206+7231+7236) 

Alemanya, unificació d’ — (0816) 

Alemanyes, relacions entre les dues — (0806) 

Alentejo  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions de Portugal  

alerta, estat d’  
USE  estat d’emergència (0431) 

alfa, partícules  
USE  radiació ionitzant (3606) 
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alfabetització  
MT  3206 educació  
BT1  política educativa  
RT  analfabetisme  
RT  educació bàsica  
RT  ensenyament obligatori  

alfals  
MT  6006 productes d’origen vegetal  
BT1  planta farratgera  

*Alfara de Carles  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Ebre  

*Alfarràs  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Segrià  

*Alfés  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Segrià  

Alföld meridional  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
UF  plana meridional  
BT1  regions d’Hongria  

Alföld septentrional  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
UF  plana septentrional  
BT1  regions d’Hongria  

*Alforja  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Camp  

alga  
MT  5641 pesca  
BT1  planta aquàtica  

BT2  recurs halièutic  
RT  aqüicultura  
RT  eutrofització  
RT  gelatina  
RT  producte pesquer  

Algarve  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions de Portugal  

Algèria  
MT  7221 Àfrica  
MT  7231 geografia econòmica  
MT  7236 geografia política  
UF  República Algeriana Democràtica i Popular  
BT1  Magrib  

BT2  Gran Magrib  
BT3  Àfrica del Nord  

BT1  països de l’OPEP  
BT1  països tercers mediterranis  
BT1  països de la Lliga Àrab  

Algeriana Democràtica i Popular, República  
USE  Algèria (7221+7231+7236) 

*Algerri  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Noguera  

*Alguaire  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Segrià  

*Àlguema, Santa Llogaia d’ — (7211+9999) 

Aliança Atlàntica  
USE  OTAN (7621) 

aliança electoral  
MT  0416 procediment electoral i sistema de votació  
BT1  campanya electoral  

BT2  organització electoral  
RT  partits polítics  

aliat, acer  
USE  acer (6816) 

aliatge  
MT  6816 metal·lúrgia i siderúrgia  
UF  bronze  
UF  llautó  
BT1  metall  

aliatge de memòria  
MT  6411 tecnologia i reglamentació tècnica  
UF  material amb memòria de forma  
BT1  material avançat  

aliatge superconductor  
MT  6411 tecnologia i reglamentació tècnica  
BT1  material avançat  

alienat  
USE  discapacitat psíquic (2826) 

aliment  
USE  producte alimentari (6026) 

aliment compost  
USE  aliment industrial (5631) 

aliment concentrat  
USE  producte concentrat (6026) 

aliment condensat  
USE  producte concentrat (6026) 

aliment congelat  
USE  producte congelat (6026) 

aliment cuinat  
USE  aliment preparat (6026) 

aliment de deslletament per a animals  
USE  aliment per al bestiar (5631) 

aliment de règim  
USE  producte dietètic (6026) 

aliment dels animals  
USE  alimentació animal (5631) 

aliment deshidratat  
USE  producte deshidratat (6026) 

aliment dessecat  
USE  producte dessecat (6026) 

aliment dietètic  
USE  producte dietètic (6026) 

aliment en salmorra  
USE  producte salat (6026) 

aliment fresc  
USE  producte fresc (6026) 

aliment fumat  
USE  producte fumat (6026) 

aliment industrial  
MT  5631 activitat agropecuària  
UF  aliment compost  
UF  coca d’oleaginoses  
UF  farratge proteic  
BT1  aliment per al bestiar  

BT2  alimentació animal  
RT  producte a base de cereal  

aliment ionitzat  
USE  producte irradiat (6026) 

aliment irradiat  
USE  producte irradiat (6026) 

aliment liofilitzat  
USE  producte liofilitzat (6026) 

aliment per a animals de companyia  
USE  aliment per a animals domèstics (5631) 

aliment per a animals domèstics  
MT  5631 activitat agropecuària  
UF  aliment per a animals de companyia  
UF  aliment per a gats  
UF  aliment per a gossos  
BT1  alimentació animal  
RT  animal domèstic  

aliment per a bebès  
USE  aliment per a infants (6026) 

aliment per a gats  
USE  aliment per a animals domèstics (5631) 

aliment per a gossos  
USE  aliment per a animals domèstics (5631) 

aliment per a infants  
MT  6026 productes alimentaris  
UF  aliment per a bebès  
UF  aliment per a lactants  
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BT1  producte alimentari complex  
NT1  llet materna  

aliment per a lactants  
USE  aliment per a infants (6026) 

aliment per al bestiar  
MT  5631 activitat agropecuària  
UF  aliment de deslletament per a animals  
UF  alimentació dels animals  
UF  pinso  
BT1  alimentació animal  
NT1  aliment industrial  
NT1  farratge  
NT1  succedani de cereals  
RT  conreu farratger  
RT  enzim  
RT  planta farratgera  
RT  remolatxa farratgera  
RT  zootècnia  

aliment perible  
USE  producte perible (6026) 

aliment preparat  
MT  6026 productes alimentaris  
UF  aliment cuinat  
UF  plat congelat  
UF  plat preparat  
UF  preparació alimentària  
BT1  producte alimentari complex  
RT  indústria gastronòmica  
RT  producte sobrecongelat  

aliment reconstituït  
USE  producte reconstituït (6026) 

aliment refrigerat  
USE  producte refrigerat (6026) 

aliment salat  
USE  producte salat (6026) 

aliment, succedani d’ — (6026) 

aliment transformat  
MT  6026 productes alimentaris  
NT1  producte concentrat  
NT1  producte congelat  
NT1  producte deshidratat  
NT1  producte dessecat  
NT1  producte en conserva  
NT1  producte fumat  
NT1  producte instantani  
NT1  producte irradiat  
NT1  producte liofilitzat  
NT1  producte reconstituït  
NT1  producte refrigerat  
NT1  producte salat  
NT1  producte sobrecongelat  
RT  transformació alimentària  

aliment ultracongelat  
USE  producte sobrecongelat (6026) 

alimentació  
USE  nutrició (2841) 

Alimentació (CMA), Consell Mundial de l’  
USE  Programa Mundial d’Aliments (7606) 

alimentació animal  
SN  L’utilitzarem per tractar qualsevol qüestió relacio-

nada amb els problemes i els mètodes d’alimen-
tació dels animals. Quan es tracti de l’aliment 
mateix, utilitzarem el terme específic “aliment 
per al bestiar”.  

MT  5631 activitat agropecuària  
UF  aliment dels animals  
UF  nutrició animal  
NT1  aliment per a animals domèstics  
NT1  aliment per al bestiar  

NT2  aliment industrial  
NT2  farratge  
NT2  succedani de cereals  

RT  engreix  
RT  pasturatge  

alimentació dels animals  
USE  aliment per al bestiar (5631) 

alimentació humana  
MT  2841 sanitat  
UF  dietètica  
BT1  nutrició  

Alimentació i l’Agricultura, Organització de les 
Nacions Unides per a l’  
USE  FAO (7606) 

alimentació, reglamentació de l’  
USE  legislació alimentària (2841) 

alimentari, additiu — (6036) 

alimentari, additiu no  
USE  coadjuvant (6811) 

alimentari artificial, colorant — (6036) 

alimentari, autoabastament  
USE  independència alimentària (0806) 

alimentari, cereal — (6006) 

alimentari, colorant — (6036) 

alimentari, complement — (6026) 

alimentari complex, producte — (6026) 

alimentari, conservant  
USE  agent de conservació (6036) 

alimentari, consum — (2026) 

alimentari, dret  
USE  obligació d’aliments (2806) 

alimentari, emulsionant — (6036) 

alimentari, greix — (6016) 

alimentari, hàbit — (2026) 

alimentari natural, colorant — (6036) 

alimentari, preu — (2451) 

alimentari, producte — (6026) 

alimentari, recurs — (2841) 

alimentari, test  
USE  inspecció d’aliments (2841) 

alimentària, ajuda — (0811) 

alimentària, anàlisi  
USE  inspecció d’aliments (2841) 

Alimentària, Autoritat Europea de Seguretat 
— (1006) 

alimentària de productes agrícoles, utilització no  
USE  utilització alternativa de productes agrícoles 

(5611) 

alimentària, dependència  
USE  independència alimentària (0806) 

alimentària, despesa — (2026) 

alimentària, higiene — (2841) 

Alimentària i Veterinària, Oficina — (1006) 

alimentària, independència — (0806) 

alimentària, indústria — (6031) 

alimentària, intoxicació — (2841) 

alimentària, legislació — (2841) 

alimentària, necessitat — (2841) 

alimentària, norma — (2841) 

alimentària, pasta — (6026) 

alimentària, pensió  
USE  obligació d’aliments (2806) 

alimentària, política — (2841) 

alimentària, preparació  
USE  aliment preparat (6026) 

alimentària, producció — (6031) 

alimentària, química — (6031) 

alimentària, reserva  
USE  recurs alimentari (2841) 

alimentària, seguretat — (2841) 

alimentària, tecnologia — (6036) 

alimentària, transformació — (6036) 

alimentaris, control de productes  
USE  inspecció d’aliments (2841) 

alimentaris, seguretat dels productes  
USE  seguretat alimentària (2841) 

alimentaris, transformació de productes  
USE  transformació alimentària (6036) 

Alimentarius, Codex  
USE  norma alimentària (2841) 
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aliments  
USE  obligació d’aliments (2806) 

aliments, adobament d’  
USE  conservació d’aliments (6036) 

aliments, anàlisi d’  
USE  inspecció d’aliments (2841) 

aliments, coloració d’  
USE  colorant alimentari (6036) 

aliments, conservació d’ — (6036) 

aliments, contaminació dels — (5216) 

aliments, control d’  
USE  inspecció d’aliments (2841) 

aliments, disponibilitat d’  
USE  recurs alimentari (2841) 

aliments, emmagatzematge d’ — (6036) 

aliments, escassetat d’ — (2841) 

aliments, inspecció d’ — (2841) 

aliments, intoxicació per  
USE  intoxicació alimentària (2841) 

aliments, obligació d’ — (2806) 

aliments, pensió d’  
USE  obligació d’aliments (2806) 

Aliments, Programa Mundial d’ — (7606) 

aliments, tractament d’  
USE  transformació alimentària (6036) 

alineat, país no  
USE  no-alineament (0816) 

*Alins  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Pallars Sobirà  

*Alinyà, Fígols i  — (7211+9999) 

*Alió  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Camp  

Alitus  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions de Lituània  

all  
USE  hortalissa de bulb (6006) 

alletant, vaca  
USE  vaca lactant (5626) 

Alliberament de Palestina, Organització per a 
l’ — (7236+7616) 

alliberament del comerç  
USE  alliberament dels intercanvis (2021) 

alliberament dels intercanvis  
MT  2021 comerç internacional  
UF  alliberament del comerç  
UF  eliminació de barreres comercials  
UF  liberalització dels intercanvis  
UF  supressió de les restriccions  
BT1  comerç internacional  
RT  acord de lliure comerç  
RT  intercanvi comercial  
RT  liberalització del mercat  
RT  reducció aranzelària  

alliberament nacional, guerra d’  
USE  guerra d’independència (0816) 

alliberament nacional, moviment d’ — (0806) 

allotjament  
USE  habitatge (2846) 

*Almacelles  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Segrià  

almadrava  
USE  xarxa de pesca (5641) 

almanac  
USE  anuari (3221) 

*Almatret  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Segrià  

*Almenar  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Segrià  

*Almeria  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*BT1  Andalusia  

*BT2  regions d’Espanya  

*Almoster  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Camp  

*Alòs de Balaguer  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  

*BT1  *Lleida  
*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Noguera  

*Alp  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Cerdanya  

*Alpens  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Osona  

alpí, massís  
USE  regió alpina (1616) 

*Alpicat  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Segrià  

alpina, regió — (1616) 

Alps  
USE  regió alpina (1616) 

Alsàcia  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions de França  

*Alt Àneu  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Pallars Sobirà  

alt, bosc — (5636) 

*Alt Camp  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*NT1  *Aiguamúrcia  
*NT1  *Alcover  
*NT1  *Alió  
*NT1  *Bràfim  
*NT1  *Cabra del Camp  
*NT1  *Figuerola del Camp  
*NT1  *Garidells, els  
*NT1  *Masó, la  
*NT1  *Milà, el  
*NT1  *Mont-ral  
*NT1  *Montferri  
*NT1  *Nulles  
*NT1  *Pla de Santa Maria, el  
*NT1  *Pont d’Armentera, el  
*NT1  *Puigpelat  
*NT1  *Querol  
*NT1  *Riba, la  
*NT1  *Rodonyà  
*NT1  *Rourell, el  
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*NT1  *Vallmoll  
*NT1  *Valls  
*NT1  *Vila-rodona  
*NT1  *Vilabella  
*RT  *àmbit del Camp de Tarragona  

*alt càrrec  
*USE  càrrec públic (0431) 

Alt Comissionat de l’ONU per als Refugiats  
USE  ACNUR (7606) 

Alt Comissionat de l’ONU per als Refugiats, Ofi-
cina de l’  
USE  ACNUR (7606) 

Alt Comissionat de les Nacions Unides per als 
Drets Humans (ACNUDH)  
USE  Alt Comissionat per als Drets Humans (7606) 

Alt Comissionat de les Nacions Unides per als 
Drets Humans (OACDH), Oficina de l’  
USE  Alt Comissionat per als Drets Humans (7606) 

Alt Comissionat de les Nacions Unides per als 
Refugiats  
USE  ACNUR (7606) 

Alt Comissionat de les Nacions Unides per als 
Refugiats, Oficina de l’  
USE  ACNUR (7606) 

Alt Comissionat per als Drets Humans  
MT  7606 Nacions Unides  
UF  Alt Comissionat de les Nacions Unides per als 

Drets Humans (ACNUDH)  
UF  Oficina de l’Alt Comissionat de les Nacions 

Unides per als Drets Humans (OACDH)  
BT1  Secretaria de l’ONU  

BT2  ONU  
RT  drets humans  

*Alt Empordà  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*NT1  *Agullana  
*NT1  *Albanyà  
*NT1  *Armentera, l’  
*NT1  *Avinyonet de Puigventós  
*NT1  *Bàscara  
*NT1  *Biure  
*NT1  *Boadella i les Escaules  
*NT1  *Borrassà  
*NT1  *Cabanelles  
*NT1  *Cabanes  
*NT1  *Cadaqués  
*NT1  *Cantallops  
*NT1  *Capmany  
*NT1  *Castelló d’Empúries  
*NT1  *Cistella  
*NT1  *Colera (municipi)  
*NT1  *Darnius  
*NT1  *Escala, l’  
*NT1  *Espolla  
*NT1  *Far d’Empordà, el  
*NT1  *Figueres  
*NT1  *Fortià  
*NT1  *Garrigàs  
*NT1  *Garriguella  
*NT1  *Jonquera, la  
*NT1  *Lladó  
*NT1  *Llançà  
*NT1  *Llers  

*NT1  *Maçanet de Cabrenys  
*NT1  *Masarac  
*NT1  *Mollet de Peralada  
*NT1  *Navata  
*NT1  *Ordis  
*NT1  *Palau de Santa Eulàlia  
*NT1  *Palau-saverdera  
*NT1  *Pau (municipi)  
*NT1  *Pedret i Marzà  
*NT1  *Peralada  
*NT1  *Pont de Molins  
*NT1  *Pontós  
*NT1  *Port de la Selva, el  
*NT1  *Portbou  
*NT1  *Rabós  
*NT1  *Riumors  
*NT1  *Roses  
*NT1  *Sant Climent Sescebes  
*NT1  *Sant Llorenç de la Muga  
*NT1  *Sant Miquel de Fluvià  
*NT1  *Sant Mori  
*NT1  *Sant Pere Pescador  
*NT1  *Santa Llogaia d’Àlguema  
*NT1  *Saus, Camallera i Llampaies  
*NT1  *Selva de Mar, la  
*NT1  *Siurana  
*NT1  *Terrades  
*NT1  *Torroella de Fluvià  
*NT1  *Vajol, la  
*NT1  *Ventalló  
*NT1  *Vila-sacra  
*NT1  *Vilabertran  
*NT1  *Viladamat  
*NT1  *Vilafant  
*NT1  *Vilajuïga  
*NT1  *Vilamacolum  
*NT1  *Vilamalla  
*NT1  *Vilamaniscle  
*NT1  *Vilanant  
*NT1  *Vilaür  
*RT  *àmbit de les comarques gironines  

alt forn  
USE  màquina siderúrgica (6816) 

alt forn, gas per a  
USE  gas (6606) 

alt funcionari  
USE  funcionari (0436) 

alt nivell, llenguatge d’  
USE  llenguatge de programació (3236) 

*Alt Penedès  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*NT1  *Avinyonet del Penedès  
*NT1  *Cabanyes, les  
*NT1  *Castellet i la Gornal  
*NT1  *Castellví de la Marca  
*NT1  *Font-rubí  
*NT1  *Gelida  
*NT1  *Granada, la  
*NT1  *Mediona  
*NT1  *Olèrdola  
*NT1  *Olesa de Bonesvalls  
*NT1  *Pacs del Penedès  
*NT1  *Pla del Penedès, el  
*NT1  *Pontons  
*NT1  *Puigdàlber  
*NT1  *Sant Cugat Sesgarrigues  
*NT1  *Sant Llorenç d’Hortons  

*NT1  *Sant Martí Sarroca  
*NT1  *Sant Pere de Riudebitlles  
*NT1  *Sant Quintí de Mediona  
*NT1  *Sant Sadurní d’Anoia  
*NT1  *Santa Fe del Penedès  
*NT1  *Santa Margarida i els Monjos  
*NT1  *Subirats  
*NT1  *Torrelavit  
*NT1  *Torrelles de Foix  
*NT1  *Vilafranca del Penedès  
*NT1  *Vilobí del Penedès  
*RT  *àmbit metropolità  

*Alt Pirineu i Aran, àmbit de l’ — (1606) 

alt representant per a la PESC  
MT  1016 construcció europea  
*UF  *CFSP  
*UF  *High Representative for the CFSP  
*UF  *High Representative for the Common Fo-

reign and Security Policy  
BT1  PESC  

BT2  Unió Europea  

*Alt Urgell  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*NT1  *Alàs i Cerc  
*NT1  *Arsèguel  
*NT1  *Bassella  
*NT1  *Cabó  
*NT1  *Cava (municipi)  
*NT1  *Coll de Nargó  
*NT1  *Estamariu  
*NT1  *Fígols i Alinyà  
*NT1  *Josa i Tuixén  
*NT1  *Montferrer i Castellbò  
*NT1  *Oliana  
*NT1  *Organyà  
*NT1  *Peramola  
*NT1  *Pont de Bar, el  
*NT1  *Ribera d’Urgellet  
*NT1  *Seu d’Urgell, la  
*NT1  *Valls d’Aguilar, les  
*NT1  *Valls de Valira, les  
*NT1  *Vansa i Fórnols, la  
*RT  *àmbit de l’Alt Pirineu i Aran  

Alt Volta  
USE  Burkina Faso (7221+7231) 

alta a la seguretat social  
USE  cotització social (2836) 

Alta Àustria  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
UF  Oberösterreich  
BT1  regions d’Àustria  

Alta Autoritat  
USE  CECA (1016) 

Alta, Cambra — (0421) 

alta, classe — (2821) 

alta definició, televisió d’ — (3226) 

alta mar  
USE  aigües internacionals (1231) 

alta mar, policia d’  
USE  vigilància marítima (1231) 
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alta mar, vigilància d’  
USE  vigilància marítima (1231) 

Alta Normandia  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions de França  

*Alta Norrland  
*USE  Norrland septentrional (7211) 

*Alta Ribagorça  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*NT1  *Pont de Suert, el  
*NT1  *Vall de Boí, la  
*NT1  *Vilaller  
*RT  *àmbit de l’Alt Pirineu i Aran  

alta seguretat, mòdul d’  
USE  establiment penitenciari (1216) 

alta seguretat, presó d’  
USE  establiment penitenciari (1216) 

alta tecnologia  
USE  nova tecnologia (6411) 

alta tecnologia, material d’  
USE  material avançat (6411) 

*Alta, Terra  — (9999) 

alta velocitat, tren d’  
USE  transport ràpid (4811) 

*Alta, la, Vilella  — (7211+9999) 

*Altafulla  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Tarragonès  

alteració visual  
USE  malaltia ocular (2841) 

altermundialisme  
USE  globalització (1606) 

altermundialista, moviment  
USE  moviment antiglobalització (0431) 

altermundialització  
USE  globalització (1606) 

altermundisme  
USE  globalització (1606) 

altermundista, moviment  
USE  moviment antiglobalització (0431) 

alternada, formació  
USE  formació professional (4406) 

alternador  
USE  màquina elèctrica (6826) 

alternança política  
MT  0431 vida política i seguretat pública  
BT1  política  
RT  bipartidisme  

alternant, formació  
USE  formació professional (4406) 

alternant, migració  
USE  moviment pendular (2811) 

alternatiu, conreu  
USE  producció agrícola alternativa (5611) 

alternatiu, turisme  
USE  turisme just (2826) 

alternativa de productes agrícoles, utilització 
— (5611) 

alternativa, energia  
USE  energia neta (6626) 

alternativa, font d’energia  
USE  energia neta (6626) 

alternativa, medicina  
USE  medicina natural (2841) 

*alternativa, mesura penal   
*USE  pena substitutòria (1216) 

alternativa, producció agrícola — (5611) 

alternativa, tecnologia  
USE  tecnologia tova (6411) 

altiplà  
USE  plana (5211) 

alto el foc  
MT  0816 equilibri internacional  
UF  armistici  
UF  suspensió d’hostilitats  
UF  treva  
BT1  solució de conflictes  

BT2  pau  

altri, transport per compte d’ — (4811) 

altura, pesca d’ — (5641) 

altura, pesca de gran  
USE  pesca d’altura (5641) 

alumini  
MT  6816 metal·lúrgia i siderúrgia  
BT1  metall no ferrós  

BT2  metall  

*aluminosi  
*USE  material de construcció (6831) 

alumnat  
MT  3216 organització de l’ensenyament  
UF  nombre d’alumnes  
UF  població escolar  
BT1  organització de l’ensenyament  
RT  democratització de l’educació  

alumne  
MT  3216 organització de l’ensenyament  
BT1  medi escolar  

BT2  vida escolar  

alumnes, intercanvi d’  
USE  intercanvi escolar (3206) 

*alumnes, matriculació d’  
*USE  escolarització (3206) 

alumnes, mobilitat dels  
USE  mobilitat escolar (3216) 

alumnes, nombre d’  
USE  alumnat (3216) 

alumnes, selecció d’ — (3206) 

alumnes, treball dels  
USE  treball escolar (3216) 

Alvèrnia  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions de França  

alvocat  
USE  fruit tropical (6006) 

Alzheimer, malaltia d’  
USE  malaltia del sistema nerviós (2841) 

al·lèrgia  
MT  2841 sanitat  
BT1  malaltia  

al·lucinogen  
USE  estupefaent (2841) 

amateur, esport  
USE  esport (2826) 

amateur, esportista  
USE  esport (2826) 

ambaixada  
MT  0806 política internacional  
BT1  representació diplomàtica  

BT2  relació diplomàtica  
BT3  política internacional  

ambaixada, personal d’  
USE  professió diplomàtica (0806) 

ambaixador  
USE  professió diplomàtica (0806) 

ambaixadors ACP-CE, comitè d’ — (1016) 

ambient, acidificació del medi  
USE  acidificació (5216) 

Ambient, Agència Europea de Medi — (1006) 

ambient, ciència del medi  
USE  ecologia (3606) 

ambient, conservació del medi  
USE  protecció del medi ambient (5206) 

ambient, crim contra el medi  
USE  delicte ecològic (1216) 

ambient de treball  
USE  entorn laboral (4416) 

ambient, degradació del medi — (5216) 

ambient, delicte contra el medi  
USE  delicte ecològic (1216) 
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ambient, dret del medi — (5206) 

ambient, economia del medi — (5206) 

ambient, efecte sobre el medi  
USE  impacte ambiental (5206) 

ambient, estadístiques del medi — (5206) 

ambient, gestió del medi  
USE  política de medi ambient (5206) 

Ambient i el Desenvolupament, Conferència 
de les Nacions Unides sobre el Medi — 
(7606) 

ambient, indicador del medi  
USE  indicador ambiental (5206) 

ambient, indústria del medi  
USE  economia del medi ambient (5206) 

Ambient, Institut del Medi  
USE  Centre Comú d’Investigació (1006) 

ambient, instrument econòmic de protecció del 
medi  
USE  instrument econòmic mediambiental (5206) 

ambient, investigació sobre el medi — (5206) 

ambient, legislació sobre el medi  
USE  dret del medi ambient (5206) 

ambient, millora del medi  
USE  qualitat del medi ambient (5206) 

ambient, norma de medi  
USE  norma mediambiental (5206) 

ambient, norma de qualitat del medi  
USE  norma mediambiental (5206) 

ambient, normativa de medi  
USE  dret del medi ambient (5206) 

ambient, política comunitària de medi — 
(5206) 

ambient, política de medi — (5206) 

Ambient, Programa de les Nacions Unides 
per al Medi — (7606) 

ambient, protecció del medi — (5206) 

ambient, qualitat del medi — (5206) 

ambient, reglamentació del medi  
USE  dret del medi ambient (5206) 

ambient, responsabilitat per danys al medi — 
(5206) 

ambient, sensibilització pel medi  
USE  educació mediambiental (5206) 

ambient, turisme respectuós amb el medi  
USE  turisme ecològic (2826) 

ambient, vigilància del medi — (5206) 

ambient, xarxa de vigilància i informació sobre 
el medi  
USE  Agència Europea de Medi Ambient (1006) 

ambient, xarxa europea d’informació i observa-
ció del medi  
USE  Agència Europea de Medi Ambient (1006) 

ambiental, impacte — (5206) 

ambiental, indicador — (5206) 

ambiental, política  
USE  política de medi ambient (5206) 

*àmbit de l’Alt Pirineu i Aran  
*SN  *Àmbit d’aplicació dels plans territorials parci-

als establert pel Pla territorial general de Cata-
lunya. Comprèn les comarques següents: l’Al-
ta Ribagorça, l’Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars 
Jussà, el Pallars Sobirà i la Val d’Aran.  

*MT  1606 política econòmica  
*BT1  *Pla Territorial General de Catalunya  

*BT2  planificació regional  
*BT3  planificació econòmica  

*RT  *Alt Urgell  
*RT  *Alta Ribagorça  
*RT  *Cerdanya  
*RT  ordenació del territori  
*RT  *Pallars Jussà  
*RT  *Pallars Sobirà  
*RT  pla de desenvolupament  
*RT  *Val d’Aran  

*àmbit de la llar, violència exercida en l’  
*USE  violència domèstica (2826) 

*àmbit de les comarques centrals  
*SN  *Àmbit d’aplicació dels plans territorials parci-

als establert pel Pla territorial general de Cata-
lunya. Comprèn les comarques següents: l’Ano-
ia, el Bages, el Berguedà, Osona i el Solsonès.  

*MT  1606 política econòmica  
*UF  *Catalunya central  
*BT1  *Pla Territorial General de Catalunya  

*BT2  planificació regional  
*BT3  planificació econòmica  

*RT  *Anoia  
*RT  *Bages  
*RT  *Berguedà  
*RT  *Osona  
*RT  ordenació del territori  
*RT  pla de desenvolupament  
*RT  *Solsonès  

*àmbit de les comarques gironines  
*SN  *Àmbit d’aplicació dels plans territorials parci-

als establert pel Pla territorial general de Cata-
lunya. Comprèn les comarques següents: l’Alt 
Empordà, el Baix Empordà, la Garrotxa, el Gi-
ronès, el Pla de l’Estany, el Ripollès i la Selva.  

*MT  1606 política econòmica  
*UF  *comarques nord-orientals  
*BT1  *Pla Territorial General de Catalunya  

*BT2  planificació regional  
*BT3  planificació econòmica  

*RT  *Alt Empordà  
*RT  *Baix Empordà  
*RT  *Garrotxa  
*RT  *Gironès  
*RT  ordenació del territori  
*RT  *Pla de l’Estany  

*RT  pla de desenvolupament  
*RT  *Ripollès  
*RT  *Selva  

*àmbit de les Terres de l’Ebre  
*SN  *Àmbit d’aplicació dels plans territorials parci-

als establert pel Pla territorial general de Catalu-
nya. Comprèn les comarques següents: el Baix 
Ebre, el Montsià, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta.  

*MT  1606 política econòmica  
*BT1  *Pla Territorial General de Catalunya  

*BT2  planificació regional  
*BT3  planificació econòmica  

*RT  *Baix Ebre  
*RT  *Montsià  
*RT  ordenació del territori  
*RT  pla de desenvolupament  
*RT  *Ribera d’Ebre  
*RT  *Terra Alta  

*àmbit de Ponent  
*SN  *Àmbit d’aplicació dels plans territorials parci-

als establert pel Pla territorial general de Cata-
lunya. Comprèn les comarques següents: les 
Garrigues, la Noguera, el Pla d’Urgell, la Segar-
ra, el Segrià i l’Urgell.  

*MT  1606 política econòmica  
*UF  *comarques nord-occidentals  
*UF  *comarques occidentals  
*BT1  *Pla Territorial General de Catalunya  

*BT2  planificació regional  
*BT3  planificació econòmica  

*RT  *Garrigues  
*RT  *Noguera  
*RT  ordenació del territori  
*RT  *Pla d’Urgell  
*RT  pla de desenvolupament  
*RT  *Segarra  
*RT  *Segrià  
*RT  *Urgell  

*àmbit del Camp de Tarragona  
*SN  *Àmbit d’aplicació dels plans territorials parci-

als establert pel Pla territorial general de Cata-
lunya. Comprèn les comarques següents: l’Alt 
Camp, el Baix Camp, el Baix Penedès, la Conca 
de Barberà, el Priorat i el Tarragonès.  

*MT  1606 política econòmica  
*UF  *comarques sud-orientals  
*BT1  *Pla Territorial General de Catalunya  

*BT2  planificació regional  
*BT3  planificació econòmica  

*RT  *Alt Camp  
*RT  *Baix Camp  
*RT  *Baix Penedès  
*RT  *Conca de Barberà  
*RT  ordenació del territori  
*RT  *Priorat  
*RT  pla de desenvolupament  
*RT  *Tarragonès  

*àmbit metropolità  
*SN  *Àmbit d’aplicació dels plans territorials par-

cials establert pel Pla territorial general de Ca-
talunya. Comprèn les comarques següents: 
l’Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès, 
el Garraf, el Maresme, el Vallès Occidental iel 
Vallès Oriental.  

*MT  1606 política econòmica  
*BT1  *Pla Territorial General de Catalunya  

*BT2  planificació regional  
*BT3  planificació econòmica  
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*RT  *Alt Penedès  
*RT  *Baix Llobregat  
*RT  *Barcelonès  
*RT  *Garraf  
*RT  *Maresme  
*RT  ordenació del territori  
*RT  pla de desenvolupament  
*RT  *Vallès Occidental  
*RT  *Vallès Oriental  

ambulància  
USE  transport de malalts (2841) 

ambulant, comerç — (2036) 

ambulant, venda  
USE  venda a domicili (2031) 

ambulant, venedor  
USE  comerç ambulant (2036) 

ambulatori  
USE  centre mèdic (2841) 

AMCO  
USE  Organització Comuna Africana i Mauricia-

na (7616) 

AME  
USE  acord monetari europeu (2406) 

amenaçada, ocupació  
USE  estabilitat laboral (4406) 

Aménagement Foncier et d’Établissement Rural, 
Société d’  
USE  banc de terres (5616) 

*Amer  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Selva  

Amèrica  
MT  7216 Amèrica  
UF  país americà  
UF  país d’Amèrica  

Amèrica anglosaxona  
USE  Amèrica del Nord (7216) 

Amèrica Central  
MT  7216 Amèrica  
BT1  Amèrica Llatina  
NT1  Belize  
NT1  Costa Rica  
NT1  El Salvador  
NT1  Guatemala  
NT1  Hondures  
NT1  Nicaragua  
NT1  Panamà  

Amèrica Central, Mercat Comú de l’  
USE  mercat comú centreamericà (7616) 

Amèrica Central, parlament de l’  
USE  parlament centreamericà (7616) 

Amèrica Central, Sistema d’Integració de l’ — 
(7616) 

Amèrica del Nord  
MT  7216 Amèrica  
UF  Amèrica anglosaxona  
NT1  Canadà  
NT1  Estats Units d’Amèrica  
NT1  Grenlàndia  
NT1  Mèxic  
RT  Bermudes  
RT  Saint-Pierre-et-Miquelon  

Amèrica del Nord (ALCAN), acord de lliure co-
merç d’  
USE  TLCAN (7616) 

Amèrica del Nord, Tractat de Lliure Comerç d’  
USE  TLCAN (7616) 

Amèrica del Sud  
MT  7216 Amèrica  
BT1  Amèrica Llatina  
NT1  Argentina  
NT1  Bolívia  
NT1  Brasil  
NT1  Colòmbia  
NT1  Equador  
NT1  Guyana  
NT1  Paraguai  
NT1  Perú  
NT1  Surinam  
NT1  Uruguai  
NT1  Veneçuela  
NT1  Xile  
RT  Falkland  
RT  Guaiana Francesa  

Amèrica del Sud, Mercat Comú de l’  
USE  Mercosur (7616) 

Amèrica, Estats Units d’ — (7216+7231+7236) 

Amèrica, illes Verges dels Estats Units d’  
USE  illes Verges americanes (7216) 

Amèrica Llatina  
MT  7216 Amèrica  
NT1  Amèrica Central  

NT2  Belize  
NT2  Costa Rica  
NT2  El Salvador  
NT2  Guatemala  
NT2  Hondures  
NT2  Nicaragua  
NT2  Panamà  

NT1  Amèrica del Sud  
NT2  Argentina  
NT2  Bolívia  
NT2  Brasil  
NT2  Colòmbia  
NT2  Equador  
NT2  Guyana  
NT2  Paraguai  
NT2  Perú  
NT2  Surinam  
NT2  Uruguai  
NT2  Veneçuela  
NT2  Xile  

Amèrica Llatina i el Carib (CEPAL), Comissió Eco-
nòmica per a l’  
USE  comissió regional ONU (7606) 

Amèrica Llatina, Institut per a la Integració de 
l’ — (7616) 

Amèrica Llatina, organització de l’  
USE  organització llatinoamericana (7616) 

americà, país  
USE  Amèrica (7216) 

Amèrica, país d’  
USE  Amèrica (7216) 

americana, organització — (7616) 

americana, organització intergovernamental  
USE  organització americana (7616) 

americana, organització regional  
USE  organització americana (7616) 

Americana, Samoa — (7226+7231) 

Americana, territori de Samoa  
USE  Samoa Americana (7226+7231) 

americanes, illes Verges — (7216) 

Americans, Organització d’Estats — (7616) 

*Américas, Área de Livre Comércio das   
*USE  Zona de Lliure Comerç de les Amèriques 

(7616) 

*Americas, Free Trade Area of the   
*USE  Zona de Lliure Comerç de les Amèriques 

(7616) 

Amèriques, Zona de Lliure Comerç de les — 
(7616) 

*Amériques, Zone de libre-échange des   
*USE  Zona de Lliure Comerç de les Amèriques 

(7616) 

ametlla  
USE  fruit de clofolla (6006) 

*Ametlla de Mar, l’  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Ebre  

*Ametlla del Vallès, l’  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Vallès Oriental  

AMF  
USE  acord multifibres (2021) 
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amiant  
MT  6611 indústries carbonera i minera  
UF  asbest  
BT1  mineral no metàl·lic  

BT2  producte miner  
RT  substància cancerígena  

amilaci, producte  
USE  midó (6026) 

Amnesty International  
USE  Amnistia Internacional (7626) 

amnistia  
USE  prescripció de la pena (1216) 

Amnistia Internacional  
MT  7626 organitzacions no governamentals  
UF  Amnesty International  
BT1  organització no governamental  
RT  drets humans  
RT  moviment pels drets humans  

amoníac  
USE  sal química (6811) 

amontillat, vi  
USE  vi alcoholitzat (6021) 

amorf, material — (6411) 

amortització  
MT  4026 gestió comptable  
UF  amortització fiscal  
UF  amortització industrial  
BT1  comptabilitat general  

BT2  comptabilitat  
RT  amortització del deute  

amortització, benefici net i  
USE  cash flow (4026) 

amortització del deute  
MT  2436 hisenda pública i política pressupostària  
BT1  deute públic  
RT  amortització  
RT  reducció del deute  

amortització fiscal  
USE  amortització (4026) 

amortització industrial  
USE  amortització (4026) 

*AMPA  
*USE  administració de l’ensenyament (3216) 

ampla, tren de banda  
USE  màquina siderúrgica (6816) 

ampla, xarxa de transmissió de banda  
USE  xarxa de transmissió de dades (3226) 

ample de malla de les xarxes  
USE  xarxa de pesca (5641) 

ampliació comunitària  
USE  ampliació de la Unió Europea (1016) 

ampliació d’una organització internacional  
SN  No l’utilitzarem en el marc de la Unió Europea.  
MT  0806 política internacional  

BT1  organització internacional  
RT  ampliació de la Unió Europea  

ampliació de capital  
MT  4006 organització de l’empresa  
UF  reducció de capital  
BT1  capital social  

BT2  constitució de societats mercantils  
BT3  vida de l’empresa  

ampliació de la Unió Europea  
MT  1016 construcció europea  
UF  ampliació comunitària  
UF  Informe Natali  
NT1  adhesió a la Unió Europea  

NT2  criteri d’adhesió  
NT2  estratègia de preadhesió  
NT3  ajuda de preadhesió  

NT2  negociació d’adhesió  
NT1  període de transició CE  
NT1  pertinença a la Unió Europea  

NT2  clàusula d’exempció  
RT  ampliació d’una organització internacional  
RT  moviment antieuropeista  

ampliació del mercat  
MT  2006 política comercial  
BT1  política comercial  

ampliació, targeta d’ — (3236) 

*ampolla  
*USE  producte d’envasament (2031) 

ampolla, vidre d’  
USE  vidre (6811) 

*Ampolla, l’  
*SN  *Nucli del Perelló que a partir del 3 d’abril del 

1990 esdevingué municipi.  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Ebre  

*Amposta  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Montsià  

Amsterdam, illa d’  
USE  terres australs i antàrtiques franceses (7241) 

Amsterdam, illa Nieuw  
USE  terres australs i antàrtiques franceses (7241) 

Amsterdam, tractat d’ — (1011) 

AMU  
USE  Unió del Magrib Àrab (7616) 

*Amunt, Lliçà d’ — (7211+9999) 

analfabetisme  
MT  2826 vida social  
BT1  problema social  

RT  alfabetització  
RT  dret a l’educació  

anàlisi alimentària  
USE  inspecció d’aliments (2841) 

anàlisi clínica  
USE  diagnosi mèdica (2841) 

anàlisi comparativa  
MT  6416 investigació i propietat intel·lectual  
UF  avaluació comparativa  
UF  comparació  
UF  investigació comparativa  
UF  recerca comparativa  
BT1  mètode d’investigació  

BT2  investigació  
RT  avaluació comparativa de resultats  
RT  dret comparat  
RT  educació comparada  
RT  estudi comparatiu  
RT  publicitat comparativa  

anàlisi d’aliments  
USE  inspecció d’aliments (2841) 

anàlisi d’entrades i sortides  
USE  anàlisi input-output (1631) 

anàlisi d’exemples concrets  
USE  estudi de casos (3221) 

anàlisi de balanços  
MT  4021 gestió administrativa  
BT1  gestió financera  
RT  anàlisi de costs  
RT  anàlisi econòmica  
RT  balanç  
RT  verificació de comptes  

anàlisi de casos típics  
USE  estudi de casos (3221) 

anàlisi de cost-benefici  
MT  4026 gestió comptable  
UF  coeficient de cost-benefici  
UF  relació cost-benefici  
BT1  anàlisi de costs  

BT2  gestió comptable  
RT  opció pressupostària  

anàlisi de cost-eficàcia  
MT  4026 gestió comptable  
UF  eficàcia en funció dels costs  
BT1  anàlisi de costs  

BT2  gestió comptable  
NT1  productivitat  
NT1  rendibilitat  
RT  opció pressupostària  
RT  tècnica de gestió  

anàlisi de costs  
MT  4026 gestió comptable  
BT1  gestió comptable  
NT1  anàlisi de cost-benefici  
NT1  anàlisi de cost-eficàcia  

NT2  productivitat  
NT2  rendibilitat  

RT  anàlisi de balanços  
RT  anàlisi econòmica  
RT  anàlisi financera  
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anàlisi de dades  
USE  anàlisi de la informació (3221) 

anàlisi de documents  
USE  anàlisi de la informació (3221) 

anàlisi de l’aigua  
MT  5206 política del medi ambient  
BT1  gestió de l’aigua  

anàlisi de la informació  
MT  3221 documentació  
UF  anàlisi de dades  
UF  anàlisi de documents  
UF  anàlisi documental  
BT1  documentació  
NT1  catalogació  
NT1  classificació  
NT1  indexació documental  
NT1  resum  

anàlisi de les causes  
MT  6416 investigació i propietat intel·lectual  
UF  causa-efecte  
UF  causalitat  
BT1  mètode d’investigació  

BT2  investigació  

anàlisi de mercat  
USE  estudi de mercat (2031) 

anàlisi de projectes  
USE  avaluació de projectes (4021) 

anàlisi de xarxes  
USE  tècnica de gestió (4021) 

anàlisi del sòl  
MT  3606 ciències naturals i aplicades  
UF  estudi del sòl  
BT1  ciència del sòl  

BT2  ciències de la terra  

anàlisi demogràfica  
MT  2816 demografia i població  
BT1  demografia  
NT1  cens de població  
NT1  estadística demogràfica  
NT1  població mundial  
NT1  previsió demogràfica  

anàlisi documental  
USE  anàlisi de la informació (3221) 

anàlisi econòmica  
MT  1631 anàlisi econòmica  
UF  avaluació econòmica  
UF  estudi econòmic  
UF  valoració econòmica  
NT1  anàlisi input-output  
NT1  conseqüència econòmica  
NT1  econometria  

NT2  model econòmic  
NT1  enquesta econòmica  
NT1  estructura econòmica  
NT1  estudi d’impacte  
NT1  indicador econòmic  
NT1  macroeconomia  
NT1  microeconomia  
NT1  valor econòmic  
RT  anàlisi de balanços  
RT  anàlisi de costs  

RT  anàlisi financera  
RT  avaluació comparativa de resultats  
RT  comptabilitat nacional  
RT  creixement econòmic  
RT  oferta i demanda  

anàlisi electrolítica  
USE  química analítica (3606) 

anàlisi espectroscòpica  
USE  espectrometria (3606) 

anàlisi estadística  
USE  estadística (1631) 

anàlisi financera  
MT  4021 gestió administrativa  
BT1  gestió financera  
RT  anàlisi de costs  
RT  anàlisi econòmica  
RT  comptabilitat  
RT  estadística financera  

anàlisi input-output  
MT  1631 anàlisi econòmica  
UF  anàlisi d’entrades i sortides  
UF  anàlisi interindustrial  
UF  anàlisi sectorial  
UF  taula input-output  
BT1  anàlisi econòmica  
RT  comptabilitat  
RT  planificació sectorial  

anàlisi interindustrial  
USE  anàlisi input-output (1631) 

anàlisi pressupostària  
USE  avaluació pressupostària (2441) 

anàlisi qualitativa  
MT  6416 investigació i propietat intel·lectual  
UF  control de qualitat  
BT1  mètode d’investigació  

BT2  investigació  
NT1  traçabilitat  
RT  avaluació comparativa de resultats  
RT  control de qualitat de productes industrials  
RT  química analítica  

anàlisi quantitativa  
MT  6416 investigació i propietat intel·lectual  
BT1  mètode d’investigació  

BT2  investigació  
RT  química analítica  

anàlisi química  
USE  química analítica (3606) 

anàlisi regional  
USE  geografia regional (3606) 

anàlisi sectorial  
USE  anàlisi input-output (1631) 

anàlisi sociològica  
MT  2821 marc social  
UF  investigació social  
NT1  enquesta social  
NT1  impacte social  
NT1  indicador social  
NT1  sondeig d’opinió  

RT  ciències socials  
RT  sociologia  

anàlisi volumètrica  
USE  química analítica (3606) 

analista  
USE  professió de la informàtica (3236) 

analítica, química — (3606) 

analogia jurídica  
USE  interpretació del dret (1206) 

anarquisme  
MT  0406 marc polític  
UF  acràcia  
BT1  ideologia política  

ANASE  
USE  ASEAN (7616) 

ANASE, països de l’  
USE  països de l’ASEAN (7231) 

anatomia  
MT  2841 sanitat  
BT1  ciències mèdiques  

ancià  
USE  tercera edat (2816) 

ancians, asil d’  
USE  equipament social (2836) 

ancians, assistència als  
USE  assistència a la gent gran (2836) 

ancians, dependència dels — (2816) 

*and Security Policy, High Representative for the 
Common Foreign   
*USE  alt representant per a la PESC (1016) 

and The Humber, Yorkshire  
USE  Yorkshire i Humberside (7211) 

and Works Agency, United Nations Relief  
USE  UNRWA (7606) 

Andalusia  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
UF  comunitat autònoma d’Andalusia  
BT1  regions d’Espanya  
*NT1  *Almeria  
*NT1  *Cadis  
*NT1  *Còrdova  
*NT1  *Granada  
*NT1  *Huelva  
*NT1  *Jaén  
*NT1  *Màlaga  
*NT1  *Sevilla  

Andalusia, comunitat autònoma d’  
USE  Andalusia (7211) 

Andí, Grup  
USE  Comunitat Andina (7616) 

Andí, Pacte  
USE  Comunitat Andina (7616) 
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Andí, països del Grup  
USE  països de la Comunitat Andina (7231) 

andí, parlament — (7616) 

Andina, Comunitat — (7616) 

Andina, països de la Comunitat — (7231) 

Andorra  
MT  7206 Europa  
MT  7236 geografia política  
UF  Principat d’Andorra  
BT1  Europa occidental  
BT1  països del Consell d’Europa  

Andorra, Principat d’  
USE  Andorra (7206+7236) 

*Andreu de la Barca, Sant  — (7211+9999) 

*Andreu de Llavaneres, Sant  — (7211+9999) 

*Andreu Salou, Sant  — (7211+9999) 

ànec  
USE  ocell de corral (5631) 

anèmia  
USE  malaltia de nutrició (2841) 

anèmia infecciosa del salmó  
USE  malaltia dels peixos (5631) 

anestèsia  
USE  cirurgia (2841) 

*Àneu, Alt  — (7211+9999) 

*Àneu, Esterri d’ — (7211+9999) 

*Àneu, la, Guingueta d’ — (7211+9999) 

Anglaterra  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions de la Gran Bretanya  
NT1  Est d’Anglaterra  
NT1  Londres  
NT1  Midlands de l’Est  
NT1  Midlands de l’Oest  
NT1  Nord-est d’Anglaterra  
NT1  Nord-oest d’Anglaterra  
NT1  Sud-est d’Anglaterra  
NT1  Sud-oest d’Anglaterra  
NT1  Yorkshire i Humberside  

Anglaterra, Est d’ — (7211) 

Anglaterra, Nord-est d’ — (7211) 

Anglaterra, Nord-oest d’ — (7211) 

Anglaterra, Sud-est d’ — (7211) 

Anglaterra, Sud-oest d’ — (7211) 

*Anglès  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Selva  

anglesa, països de parla  
USE  grup lingüístic (2821) 

angleses, Antilles — (7216) 

*Anglesola  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Urgell  

*Anglesola, el, Palau d’ — (7211+9999) 

Anglia, East  
USE  Est d’Anglaterra (7211) 

anglicanisme  
MT  2831 cultura i religió  
BT1  cristianisme  

BT2  religió  
RT  dret canònic  

anglòfona, Àfrica — (7221) 

anglòfona, àrea  
USE  grup lingüístic (2821) 

anglòfons, països  
USE  grup lingüístic (2821) 

Anglonormandes, illes  
USE  illes del Canal (7206) 

angloparlants, països  
USE  grup lingüístic (2821) 

anglosaxona, Amèrica  
USE  Amèrica del Nord (7216) 

Angola  
MT  7221 Àfrica  
MT  7231 geografia econòmica  
UF  Cabinda  
UF  República d’Angola  
BT1  Àfrica central  

BT2  Àfrica subsahariana  
BT1  països de l’ACP  

Angola, República d’  
USE  Angola (7221+7231) 

Anguilla  
MT  7216 Amèrica  
MT  7241 països i territoris d’ultramar  
BT1  Antilles angleses  

BT2  Petites Antilles  
BT3  Carib  

BT1  PTU de la Gran Bretanya  

anhidra, greix de llet  
USE  butteroil (6016) 

anhidra, greix lacti  
USE  butteroil (6016) 

anhídrid  
MT  6811 química  
UF  anhídrid sulfurós  
BT1  compost químic  

anhídrid sulfurós  
USE  anhídrid (6811) 

animació cultural  
USE  manifestació cultural (2831) 

animació sociocultural  
USE  manifestació cultural (2831) 

animador  
USE  treballador social (2826) 

*animador sociocultural  
*USE  *educador social (2826) 

animal, alimentació — (5631) 

animal, canal d’un  
USE  peça en canal (6011) 

animal d’escorxador  
MT  5631 activitat agropecuària  
BT1  animal de granja  

BT2  producció animal  
RT  carn  

animal de caça  
MT  5631 activitat agropecuària  
BT1  producció animal  
RT  carn de caça  
RT  mamífer salvatge  

animal de companyia  
USE  animal domèstic (5631) 

animal de granja  
MT  5631 activitat agropecuària  
BT1  producció animal  
NT1  animal d’escorxador  
NT1  animal de tir  
RT  explotació agrària  

animal de laboratori  
USE  experimentació animal (6416) 

animal de tir  
MT  5631 activitat agropecuària  
UF  tracció animal  
BT1  animal de granja  

BT2  producció animal  

animal domèstic  
MT  5631 activitat agropecuària  
UF  animal de companyia  
BT1  producció animal  
*NT1  *nucli animal  
RT  aliment per a animals domèstics  
*RT  zootècnia  

animal, experimentació — (6416) 

animal, farina  
USE  succedani de cereals (5631) 

animal, genètica  
USE  zoologia (3606) 

animal, greix — (6016) 

animal, inseminació  
USE  inseminació artificial (5631) 
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animal, investigació  
USE  zootècnia (5631) 

animal, leucosi — (5631) 

animal, malaltia — (5631) 

animal, matèria d’origen — (6011) 

animal, matèria grassa  
USE  greix animal (6016) 

animal modificat genèticament  
USE  animal transgènic (6411) 

*animal, nucli  — (5631) 

animal, nutrició  
USE  alimentació animal (5631) 

animal, oli  
USE  oli d’origen animal (6016) 

animal, oli d’origen — (6016) 

Animal, Organització Mundial de Sanitat — 
(7621) 

animal, patologia  
USE  malaltia animal (5631) 

animal, pell d’ — (6011) 

animal per a pelleteria  
MT  5211 medi natural  
BT1  mamífer salvatge  

BT2  fauna  
BT3  vida silvestre  

RT  conill  
RT  pelleteria  

animal, pesta — (5631) 

animal, producció — (5631) 

animal, producte  
USE  producte d’origen animal (6011) 

animal, producte d’origen — (6011) 

animal, proteïna — (6016) 

animal, recurs — (5211) 

animal, reproducció — (5631) 

animal reproductor  
MT  5631 activitat agropecuària  
BT1  producció animal  
RT  reproducció animal  

animal salvatge  
USE  fauna (5211) 

animal, sanitat — (5631) 

animal, selecció  
USE  reproducció animal (5631) 

animal, tracció  
USE  animal de tir (5631) 

animal transgènic  
MT  6411 tecnologia i reglamentació tècnica  
UF  animal modificat genèticament  
BT1  organisme modificat genèticament  

BT2  enginyeria genètica  
BT3  biotecnologia  

RT  experimentació animal  
RT  protecció dels animals  

animal, tuberculosi — (5631) 

animal viu  
MT  5631 activitat agropecuària  
BT1  producció animal  

*animals, acolliment d’  
*USE  *nucli animal (5631) 

animals, aliment de deslletament per a  
USE  aliment per al bestiar (5631) 

animals, aliment dels  
USE  alimentació animal (5631) 

animals, alimentació dels  
USE  aliment per al bestiar (5631) 

animals, benestar dels — (5631) 

*animals, botiga d’  
*USE  *nucli animal (5631) 

*animals, centres d’ensinistrament d’  
*USE  *nucli animal (5631) 

animals, combat d’  
USE  espectacle d’animals (2826) 

animals, cursa d’  
USE  espectacle d’animals (2826) 

animals de companyia, aliment per a  
USE  aliment per a animals domèstics (5631) 

animals domèstics, aliment per a — (5631) 

animals domèstics, estudi dels  
USE  zootècnia (5631) 

animals, drets dels  
USE  benestar dels animals (5631) 

animals, espectacle d’ — (2826) 

animals, malaltia dels  
USE  malaltia animal (5631) 

animals, protecció dels — (5206) 

animals, sacrifici d’ — (6036) 

animals, salut dels  
USE  sanitat animal (5631) 

animals, traçabilitat d’  
USE  traçabilitat (6416) 

animals, transport d’ — (4811) 

animisme  
USE  religió primitiva (2831) 

*Aniol de Finestres, Sant  — (7211+9999) 

anisat  
USE  aiguardent (6021) 

aniset  
USE  licor (6021) 

aniversari  
USE  commemoració (2831) 

annex, pressupost — (2436) 

anodització de metalls  
USE  revestiment de metalls (6816) 

*Anoia  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*NT1  *Argençola  
*NT1  *Bellprat  
*NT1  *Bruc, el  
*NT1  *Cabrera d’Anoia  
*NT1  *Calaf  
*NT1  *Calonge de Segarra  
*NT1  *Capellades  
*NT1  *Carme  
*NT1  *Castellfollit de Riubregós  
*NT1  *Castellolí  
*NT1  *Copons  
*NT1  *Hostalets de Pierola, els  
*NT1  *Igualada  
*NT1  *Jorba  
*NT1  *Llacuna, la  
*NT1  *Masquefa  
*NT1  *Montmaneu  
*NT1  *Òdena  
*NT1  *Orpí  
*NT1  *Piera  
*NT1  *Pobla de Claramunt, la  
*NT1  *Prats de Rei, els  
*NT1  *Pujalt  
*NT1  *Rubió  
*NT1  *Sant Martí de Tous  
*NT1  *Sant Martí Sesgueioles  
*NT1  *Sant Pere Sallavinera  
*NT1  *Santa Margarida de Montbui  
*NT1  *Santa Maria de Miralles  
*NT1  *Torre de Claramunt, la  
*NT1  *Vallbona d’Anoia  
*NT1  *Veciana  
*NT1  *Vilanova del Camí  
*RT  *àmbit de les comarques centrals  

*Anoia, Cabrera d’ — (7211+9999) 

*Anoia, Sant Sadurní d’ — (7211+9999) 

*Anoia, Vallbona d’ — (7211+9999) 

anomalia congènita  
USE  malaltia congènita (2841) 

anònima europea, societat  
USE  societat europea (4016) 

anònima, societat — (4016) 

anorèxia  
USE  malaltia de nutrició (2841) 

ant  
USE  cèrvid (5626) 
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ANT (arma)  
USE  arma nuclear tàctica (0821) 

antàrtic britànic, territori — (7241) 

antàrtic, continent  
USE  Antàrtida (5211) 

Antàrtic, oceà — (5211) 

Antàrtida  
MT  5211 medi natural  
UF  continent antàrtic  
UF  pol Sud  
BT1  regió polar  

BT2  medi geofísic  

antàrtiques franceses, terres australs i — 
(7241) 

antecedents penals  
USE  registre penal (1216) 

antena parabòlica  
MT  3226 comunicació  
BT1  material de telecomunicacions  

BT2  telecomunicació  
BT3  sistema de comunicació  

antibiòtic  
MT  2841 sanitat  
BT1  medicament  

BT2  producte farmacèutic  
BT3  indústria farmacèutica  

antiblocatge de frens, sistema  
USE  dispositiu de seguretat (4811) 

antiboira, far  
USE  dispositiu de senyalització (4811) 

antic Iemen RDP  
USE  Iemen (7226+7231+7236) 

antic, objecte  
USE  obra d’art (2831) 

anticipada, deducció  
USE  retenció (4421) 

anticipada, jubilació — (4406) 

anticipada, votació — (0416) 

anticipades, eleccions — (0416) 

anticipades, registre de voluntats  
USE  testament vital (2841) 

anticoncepció  
USE  contracepció (2806) 

anticonceptiu  
USE  contracepció (2806) 

anticonceptiu, mètode  
USE  contracepció (2806) 

anticontaminació, dispositiu  
USE  dispositiu anticontaminant (5206) 

anticontaminant, dispositiu — (5206) 

anticrisi, pla — (1606) 

antics països socialistes  
MT  7236 geografia política  
NT1  Iugoslàvia  
NT1  països de l’Est  

NT2  Alemanya RDA  
NT2  Txecoslovàquia  
NT2  URSS  

RT  economia en transició  

antidopatge  
USE  dopatge (2826) 

antidopatge, control  
USE  dopatge (2826) 

antidúmping  
USE  legislació antidúmping (4031) 

antidúmping, codi  
USE  legislació antidúmping (4031) 

antidúmping definitius, drets  
USE  dret antidúmping (4031) 

antidúmping, denúncia  
USE  denúncia davant la Comissió (1011) 

antidúmping, dret — (4031) 

antidúmping, legislació — (4031) 

antidúmping, lluita  
USE  legislació antidúmping (4031) 

antidúmping, mesura — (4031) 

antidúmping, procediment  
USE  legislació antidúmping (4031) 

antidúmping provisionals, drets  
USE  dret antidúmping (4031) 

antidúmping, queixa  
USE  denúncia davant la Comissió (1011) 

antieuropeista, moviment — (0811) 

antiga, edat  
USE  història antiga (3611) 

antiga, història — (3611) 

Antiga Iugoslàvia (TPIY), Tribunal Penal Interna-
cional per a l’  
USE  Tribunal Penal Internacional (TPI) (7606) 

antiga Iugoslàvia, territoris de l’  
USE  Iugoslàvia (7236) 

antiga RDA  
USE  Alemanya RDA (7236) 

Antiga República Iugoslava de Macedònia  
MT  7206 Europa  
MT  7231 geografia econòmica  
MT  7236 geografia política  
UF  ARIM  
UF  exrepública iugoslava  
UF  FYROM  
UF  Macedònia-Skopje  

BT1  Europa central i oriental  
BT1  Balcans occidentals  
BT1  països de l’ACLC  
BT1  països del Consell d’Europa  

antiga Unió Soviètica  
USE  URSS (7236) 

antiga URSS  
USE  URSS (7236) 

antiglobalització, moviment — (0431) 

Antigua  
USE  Antigua i Barbuda (7216+7231+7236) 

Antigua i Barbuda  
MT  7216 Amèrica  
MT  7231 geografia econòmica  
MT  7236 geografia política  
UF  Antigua  
BT1  Petites Antilles  

BT2  Carib  
BT1  països de l’ACP  
BT1  països del Caricom  
BT1  països de l’OEA  

antiguitat  
MT  4421 administració i remuneració del personal  
BT1  carrera professional  

BT2  administració del personal  

antiguitat, prima d’  
USE  prima salarial (4421) 

antiguitats, tràfic d’  
USE  comerç d’art (2831) 

Antilles angleses  
MT  7216 Amèrica  
BT1  Petites Antilles  

BT2  Carib  
NT1  Anguilla  
NT1  illes Verges  
NT1  Montserrat  
RT  PTU de la Gran Bretanya  

Antilles franceses  
MT  7216 Amèrica  
BT1  Petites Antilles  

BT2  Carib  
NT1  Guadeloupe  
NT1  Martinica  
NT1  Saint Barthélemy  
NT1  Sint Maarten  
RT  DU francesos  

Antilles, Grans — (7216) 

Antilles neerlandeses  
MT  7216 Amèrica  
BT1  Petites Antilles  

BT2  Carib  
NT1  Bonaire  
NT1  Curaçao  
NT1  Saba  
NT1  Sint Eustatius  
NT1  Sint Maarten  
RT  PTU dels Països Baixos  

Antilles, Petites — (7216) 
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antimilitarisme  
USE  pacifisme (0431) 

antimines, acció — (0816) 

antimíssil, defensa — (0821) 

antimíssil, míssil  
USE  defensa antimíssil (0821) 

antimoni  
MT  6816 metal·lúrgia i siderúrgia  
BT1  metall no ferrós  

BT2  metall  

antimonopoli, acció  
USE  reglamentació sobre enteses (4031) 

antimonopolis, legislació  
USE  legislació antitrust (4031) 

antimundialització, moviment  
USE  moviment antiglobalització (0431) 

Antiope  
USE  teletext (3226) 

antiparasitari, tractament  
USE  tractament fitosanitari (5621) 

antipersones, arma — (0821) 

antipersones, mina  
USE  arma antipersones (0821) 

antiracisme  
USE  racisme (1236) 

antiracista, moviment  
USE  moviment contra el racisme (0431) 

antisatèl·lit, sistema  
USE  arma de l’espai (0821) 

antisemitisme  
MT  1236 drets i llibertats  
BT1  discriminació racial  

BT2  lluita contra la discriminació  

antisísmica, prevenció — (5206) 

antisubvenció, procediment — (4031) 

antitabac, lluita  
USE  tabaquisme (2826) 

antiterrorista, lluita  
USE  terrorisme (0431) 

antitrust, legislació — (4031) 

*Antoni de Vilamajor, Sant  — (7211+9999) 

antropologia  
USE  etnologia (3611) 

antropologia social i cultural  
USE  etnologia (3611) 

anual, informe  
USE  informe d’activitat (3221) 

anualitat del pressupost  
USE  política pressupostària (2436) 

anuals, vacances  
USE  vacances retribuïdes (4416) 

anuari  
MT  3221 documentació  
UF  almanac  
UF  anuari oficial  
*UF  *calendari  
BT1  document  

anuari oficial  
USE  anuari (3221) 

anul·lació CE, recurs d’ — (1221) 

anul·lació, recurs d’ — (1221) 

anunci de licitació  
USE  licitació (2006) 

anunci de vacant  
USE  oferta d’ocupació (4411) 

anunci públic  
MT  3231 informació i tractament de la informació  
UF  exposició pública d’anuncis  
UF  tauler d’anuncis  
BT1  informació  
RT  difusió de la informació  

anuncis, exposició pública d’  
USE  anunci públic (3231) 

anuncis, tauler d’  
USE  anunci públic (3231) 

Anvers, província d’ — (7211) 

any europeu  
USE  manifestació cultural europea (2831) 

any fiscal  
USE  exercici pressupostari (2441) 

any internacional  
USE  campanya de sensibilització (0431) 

any mundial  
USE  campanya de sensibilització (0431) 

Anzus  
SN  Pacte de defensa entre Austràlia, els Estats Units 

d’Amèrica i Nova Zelanda.  
MT  7621 organitzacions mundials  
UF  Consell de l’Anzus  
UF  Consell del Pacífic  
BT1  organització mundial  
RT  països de l’Anzus  

Anzus, Consell de l’  
USE  Anzus (7621) 

Anzus, països de l’ — (7236) 

Aosta, Vall d’ — (7211) 

apadrinament  
USE  patrocini (2031) 

aparcament  
MT  2846 urbanisme i construcció  
UF  pàrquing  
UF  zona d’estacionament  
BT1  equipament col·lectiu  

BT2  urbanisme  
RT  automòbil  
RT  trànsit rodat  

aparell a pressió  
USE  equip de pressió (6821) 

aparell científic  
MT  6821 indústria mecànica  
UF  aparell de laboratori  
UF  equip d’investigació  
UF  instrument científic  
UF  material científic  
UF  microscopi  
BT1  mecànica de precisió  

aparell d’elevació  
USE  material d’elevació (6821) 

aparell d’enllumenat  
USE  material d’enllumenat (6826) 

aparell d’enregistrament  
MT  3226 comunicació  
UF  càmera de vídeo  
UF  magnetoscopi  
UF  magnetòfon  
BT1  material audiovisual  

aparell de calefacció  
USE  calefacció (6831) 

aparell de gas  
MT  6821 indústria mecànica  
BT1  equip tèrmic  
RT  gas  

aparell de laboratori  
USE  aparell científic (6821) 

aparell de mesura  
MT  6821 indústria mecànica  
UF  comptador  
UF  instrument de mesura  
BT1  mecànica de precisió  
RT  metrologia  
RT  pesos i mesures  

aparell de munyir  
USE  màquina de munyir (5626) 

aparell de precisió  
MT  6821 indústria mecànica  
UF  instrument de precisió  
BT1  mecànica de precisió  

aparell de radiació  
MT  6826 electrònica i electrotècnia  
UF  aparell de raigs  
UF  aparell generador de radiacions  
UF  làser  
BT1  indústria electrònica  
RT  física dels raigs làser  
RT  medicina nuclear  
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aparell de ràdio  
MT  3226 comunicació  
UF  emissor de ràdio  
UF  emissor-receptor de ràdio  
UF  receptor de ràdio  
BT1  material audiovisual  
RT  radiodifusió  

aparell de raigs  
USE  aparell de radiació (6826) 

aparell de reproducció del so  
MT  3226 comunicació  
UF  platina làser  
UF  tocadiscs  
BT1  material audiovisual  

aparell de televisió  
MT  3226 comunicació  
UF  receptor de televisió  
UF  televisor  
BT1  material audiovisual  
RT  televisió  

aparell elèctric  
USE  material elèctric (6826) 

aparell elèctric portàtil  
USE  eina de bricolatge (6846) 

aparell electrodomèstic  
USE  electrodomèstic (6826) 

aparell electrònic  
MT  6826 electrònica i electrotècnia  
BT1  indústria electrònica  
RT  electrònica  

aparell electrotècnic, residu d’  
USE  residu electrònic (5216) 

aparell generador de radiacions  
USE  aparell de radiació (6826) 

aparell mèdic  
USE  material medicoquirúrgic (2841) 

aparell nuclear  
USE  arma nuclear (0821) 

aparell per a discapacitats  
USE  mitjans per a discapacitats (2826) 

aparellador  
USE  professió de l’urbanisme (2846) 

apartaments, edifici d’  
USE  habitatge col·lectiu (2846) 

apartheid  
MT  1236 drets i llibertats  
BT1  discriminació racial  

BT2  lluita contra la discriminació  

apàtrida  
MT  1231 dret internacional  
BT1  nacionalitat  

BT2  dret internacional privat  

APDC  
USE  Centre de Desenvolupament per a l’Àsia i el 

Pacífic (7616) 

APDIC  
USE  TRIPS (2021) 

APEC  
USE  Cooperació Econòmica Àsia-Pacífic (7616+7621) 

APEC, país de l’ — (7231) 

A, personal CE de categoria  
USE  administrador (1006) 

apel·lació, recurs d’  
USE  via de recurs (1221) 

apel·lació, tribunal administratiu d’  
USE  jurisdicció contenciosa administrativa (1226) 

apel·lació, tribunal d’  
USE  jurisdicció judicial (1226) 

apel·lació, via d’  
USE  via de recurs (1221) 

aperitiu  
MT  6021 begudes i sucres  
BT1  beguda alcohòlica  

BT2  beguda  

api  
USE  hortalissa de fulla (6006) 

api-rave  
USE  hortalissa d’arrel (6006) 

apicultura  
MT  5631 activitat agropecuària  
UF  cria d’abelles  
BT1  cria de bestiar  
RT  mel  

aplanament  
USE  tècnica de construcció (6831) 

aplicabilitat directa  
MT  1011 dret de la Unió Europea  
UF  efecte directe  
BT1  dret comunitari-dret nacional  

BT2  ordre jurídic comunitari  

aplicable, llei  
USE  dret internacional privat (1231) 

aplicació de la informàtica  
USE  informatització (3236) 

aplicació de la llei  
MT  1206 fonts i branques del dret  
UF  compliment de la llei  
UF  derogació de la llei  
UF  desenvolupament de la llei  
UF  execució de la llei  
UF  vigència de la llei  
BT1  llei  

BT2  legislació  
BT3  fonts del dret  

NT1  primacia del dret  

aplicació del dret comunitari  
MT  1011 dret de la Unió Europea  
BT1  dret comunitari  
NT1  excepció del dret comunitari  
NT1  incompliment del dret comunitari  

NT2  denúncia davant la Comissió  
NT2  frau a la Unió Europea  
NT2  procediment CE per infracció  
NT2  sanció comunitària  

NT1  transposició de la legislació comunitària  

aplicació provisional d’un acord CE  
USE  acord provisional CE (1016) 

aplicació, reglament d’ — (1011) 

aplicació solar  
MT  6626 energia neta  
BT1  energia solar  

BT2  energia neta  
RT  calefacció  

aplicada, informàtica — (3236) 

aplicada, investigació — (6416) 

aplicades, ciències — (3606) 

APO  
USE  Organització Asiàtica de Productivitat (7616) 

aposta  
USE  joc d’atzar (2826) 

aposta mútua  
USE  joc d’atzar (2826) 

APP  
USE  partenariat públic-privat (0436) 

appenzell  
USE  formatge de pasta dura (6016) 

APPU  
USE  Unió de Parlamentaris d’Àsia i del Pacífic 

(7616) 

apreciació de projectes  
USE  avaluació de projectes (4021) 

apreciació, poder d’ — (0406) 

aprenent  
MT  4411 mercat laboral  
BT1  obrer  

BT2  categoria socioprofessional  
RT  aprenentatge professional  

aprenentatge, mètode d’ — (4406) 

aprenentatge professional  
SN  Formació sistemàtica de llarga durada que es de-

senvolupa majorment en una empresa i es regu-
la per un contracte d’aprenentatge que recull les 
obligacions mútues de l’aprenent i de l’empresa.  

MT  4406 ocupació  
BT1  formació professional  
RT  aprenent  

aprenentatge, tècnica d’  
USE  mètode d’aprenentatge (4406) 

aprofitament de les terres  
USE  utilització de les terres (5621) 

aprofitament de residus  
USE  reciclatge de residus (5206) 
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aprofitament del sòl  
USE  utilització de les terres (5621) 

aprofundiment de la Unió Europea  
MT  1016 construcció europea  
NT1  activitat comunitària  

NT2  acció comunitària  
NT3  iniciativa comunitària  
NT3  iniciativa de creixement europeu  
NT3  programa comunitari  
NT3  projecte d’interès comunitari  

NT4  declaració d’interès comunitari  
NT2  patrocini comunitari  
NT2  política comunitària  
NT3  política comunitària-política nacional  

NT4  europeïtzació  
NT1  cohesió econòmica i social  

NT2  xarxa transeuropea  
NT1  cooperació política europea  
NT1  cooperació reforçada  
NT1  Europa dels ciutadans  

NT2  Carta dels drets fonamentals de la Unió Eu-
ropea  

NT2  ciutadania europea  
NT3  reclamació davant el defensor del poble 

europeu  
NT1  mercat únic  
NT1  relació intracomunitària  

NT2  conveni intergovernamental CE  
NT1  situació de la Unió Europea  
NT1  unió política europea  

apropament de les empreses, Oficina d’  
USE  cooperació interempresarial (4006) 

aprovació de la llei  
MT  0426 treballs parlamentaris  
UF  rebuig de la llei  
BT1  votació de la llei  

BT2  procediment legislatiu  

aprovació del pressupost  
MT  2441 pressupost  
UF  votació del pressupost  
BT1  procediment pressupostari  
NT1  llei pressupostària  
NT1  modificació pressupostària  

aprovisionament  
USE  abastament (2016) 

aprovisionament CEEA, Agència d’ — (1006) 

aprovisionament energètic  
USE  proveïment energètic (6606) 

aprovisionament Euratom, Agència d’  
USE  Agència d’aprovisionament CEEA (1006) 

aproximació de legislacions  
MT  1011 dret de la Unió Europea  
UF  harmonització de legislacions  
BT1  dret comunitari  
RT  cooperació jurídica  
RT  directiva comunitària  
RT  dret nacional  
RT  harmonització de la seguretat social  
RT  harmonització duanera  
RT  harmonització fiscal  
RT  llei d’harmonització  
RT  recomanació CECA  

aproximació de polítiques  
MT  0811 política de cooperació  
UF  harmonització de polítiques  
BT1  integració política  

BT2  cooperació política  
BT3  política de cooperació  

Apúlia  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions d’Itàlia  

aquàtic, medi — (5211) 

aquàtic, recurs  
USE  recurs hidràulic (5211) 

aquàtica, planta — (5641) 

aqüeducte  
USE  obra de fàbrica (4806) 

aqüícola, producció — (5641) 

aqüicultura  
MT  5641 pesca  
UF  maricultura  
NT1  cria de crustacis  
NT1  cria de mol·luscs  
NT1  piscicultura  
NT1  producció aqüícola  
RT  alga  
RT  cria de bestiar  
RT  programes integrats mediterranis  

aqüífer  
USE  aigua subterrània (5211) 

Aquitània  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions de França  

Àrab, Consell de la Unitat Econòmica — 
(7616) 

Àrab d’Egipte, República  
USE  Egipte (7221+7231+7236) 

Àrab Líbia Popular i Socialista, Gamahiriya  
USE  Líbia (7221+7231+7236) 

Àrab Líbia Popular i Socialista, República  
USE  Líbia (7221+7231+7236) 

Àrab, Lliga — (7616) 

Àrab, Mercat Comú — (7616) 

àrab, organització — (7616) 

àrab, organització intergovernamental  
USE  organització àrab (7616) 

àrab, organització regional  
USE  organització àrab (7616) 

Àrab, països de la Lliga — (7236) 

Àrab, països del Mercat Comú — (7231) 

Àrab Siriana, República  
USE  Síria (7226+7231+7236) 

Àrab, Unió del Magrib — (7616) 

Aràbia Saudita  
MT  7226 Àsia-Oceania  
MT  7231 geografia econòmica  
MT  7236 geografia política  
UF  Regne d’Aràbia Saudita  
BT1  país del Golf  

BT2  Pròxim Orient i Orient Mitjà  
BT1  països de l’OPEP  
BT1  països del CCG  
BT1  països de la Lliga Àrab  

Aràbia Saudita, Regne d’  
USE  Aràbia Saudita (7226+7231+7236) 

araboafricà, diàleg  
USE  cooperació araboafricana (0811) 

araboafricana, cooperació — (0811) 

araboisraelià, conflicte  
USE  qüestió de Palestina (0816) 

araboisraeliana, guerra  
USE  qüestió de Palestina (0816) 

Àrabs del Golf, Consell de Cooperació dels Estats  
USE  Consell de Cooperació del Golf (7616) 

Àrabs Exportadors de Petroli, Organització de 
Països — (7616) 

àrabs, lliga d’estats  
USE  Lliga Àrab (7616) 

Àrabs, països de la Unió dels Emirats  
USE  Unió dels Emirats Àrabs (7226+7231+7236) 

Àrabs, Unió dels Emirats — (7226+7231+7236) 

Àrabs Units, Emirats  
USE  Unió dels Emirats Àrabs (7226+7231+7236) 

àrac  
USE  licor (6021) 

Arad  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  Romania de l’Oest  

BT2  regions de Romania  

Aragó  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
UF  comunitat autònoma de l’Aragó  
BT1  regions d’Espanya  
*NT1  *Osca  
*NT1  *Saragossa  
*NT1  *Terol  

Aragó, comunitat autònoma de l’  
USE  Aragó (7211) 

Aragón, Justicia de  
USE  defensor del poble (0436) 

*Aran, àmbit de l’Alt Pirineu i  — (1606) 

*Aran, Naut  — (7211+9999) 

*Aran, Val d’ — (9999) 
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*aranesa, llengua  — (3611) 

aranja  
USE  cítrics (6006) 

aranzel duaner  
MT  2011 política aranzelària  
UF  renda de duanes  
NT1  dret de trànsit  
NT1  drets de duana  
NT1  màxim aranzelari  
NT1  nomenclatura aranzelària  

NT2  especificació aranzelària  
NT2  nomenclatura combinada  

RT  aranzel duaner comú  
RT  lliure circulació de mercaderies  
RT  obstacle aranzelari  
RT  proteccionisme  
RT  unió duanera  

aranzel duaner comú  
MT  2011 política aranzelària  
UF  ADC  
UF  admissió a l’ADC  
UF  aranzel unificat CECA  
BT1  política aranzelària comuna  
NT1  TARIC  
RT  aranzel duaner  
RT  drets de l’ADC  
RT  recursos propis  

Aranzel Duaner Comú, drets de l’  
USE  drets de l’ADC (1021) 

aranzel duaner, reducció de l’  
USE  reducció aranzelària (2011) 

aranzel duaner, restabliment de l’  
USE  restabliment de drets de duana (2011) 

aranzel duaner, supressió de l’  
USE  supressió dels drets de duana (2011) 

aranzel duaner, suspensió de l’  
USE  suspensió dels drets de duana (2011) 

aranzel integrat comunitari  
USE  TARIC (2011) 

Aranzel Integrat de les Comunitats Europees  
USE  TARIC (2011) 

aranzel preferencial  
MT  2011 política aranzelària  
UF  avantatge aranzelari  
UF  concessió aranzelària  
UF  preferència aranzelària  
BT1  política aranzelària  
RT  acord preferencial  
RT  política comercial comuna  
RT  preferències generalitzades  
RT  producte originari  
RT  tarifa postal  

aranzel unificat CECA  
USE  aranzel duaner comú (2011) 

aranzelari, acord — (2011) 

aranzelari, avantatge  
USE  aranzel preferencial (2011) 

aranzelari, contingent — (2011) 

aranzelari, desarmament  
USE  suspensió dels drets de duana (2011) 

aranzelari, gestió de contingent  
USE  contingent aranzelari (2011) 

aranzelari, màxim — (2011) 

aranzelari, obertura de contingent  
USE  contingent aranzelari (2011) 

aranzelari, obstacle — (2021) 

aranzelari, obstacle no — (2021) 

aranzelari, repartiment de contingent  
USE  contingent aranzelari (2011) 

aranzelària, barrera  
USE  obstacle aranzelari (2021) 

aranzelària, barrera no  
USE  obstacle no aranzelari (2021) 

aranzelària, classificació  
USE  nomenclatura aranzelària (2011) 

aranzelària comuna, política — (2011) 

aranzelària, concessió  
USE  aranzel preferencial (2011) 

aranzelària, especialització  
USE  especificació aranzelària (2011) 

aranzelària, especificació — (2011) 

aranzelària, exempció — (2011) 

aranzelària, franquícia  
USE  franquícia duanera (2011) 

aranzelària, negociació — (2011) 

aranzelària, nomenclatura — (2011) 

aranzelària, partida  
USE  nomenclatura aranzelària (2011) 

aranzelària, política — (2011) 

aranzelària, posició  
USE  nomenclatura aranzelària (2011) 

aranzelària, preferència  
USE  aranzel preferencial (2011) 

aranzelària, protecció  
USE  obstacle aranzelari (2021) 

aranzelària, quota  
USE  contingent aranzelari (2011) 

aranzelària, reducció — (2011) 

aranzelàries generalitzades, preferències  
USE  preferències generalitzades (2006) 

aranzelaris, franquícia de drets  
USE  franquícia duanera (2011) 

aranzelaris, reembors de drets  
USE  reembors de drets duaners (2011) 

aranzels duaners i comerç, acord general sobre  
USE  GATT (2021) 

Ararteko  
USE  defensor del poble (0436) 

*Arbeca  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Garrigues  

arbitral, jurisdicció — (1226) 

arbitral, tribunal  
USE  jurisdicció arbitral (1226) 

arbitrària, detenció  
USE  dret a la justícia (1236) 

arbitratge  
SN  Remissió de les dues parts d’un litigi a una ter-

cera, la decisió de la qual es comprometen a 
acceptar.  

MT  1221 justícia  
*UF  *mediació  
BT1  procediment judicial  
RT  arbitratge comercial  
RT  arbitratge financer  
RT  arbitratge internacional  
RT  disputa comercial  

arbitratge comercial  
MT  2006 política comercial  
BT1  dret mercantil  
RT  arbitratge  
RT  arbitratge comercial internacional  
RT  comerç internacional  
RT  disputa comercial  
RT  Òrgan de Solució de Diferències  

arbitratge comercial internacional  
MT  2021 comerç internacional  
BT1  comerç internacional  
RT  arbitratge comercial  
RT  arbitratge internacional  
RT  Òrgan de Solució de Diferències  

arbitratge financer  
SN  Operació combinada de compra i venda de va-

lors o béns a fi d’obtenir beneficis de les diferèn-
cies existents entre els tipus de cotització.  

MT  2416 institucions financeres i de crèdit  
BT1  activitat bancària  
RT  arbitratge  

arbitratge internacional  
MT  0816 equilibri internacional  
UF  conciliació internacional  
UF  mediació internacional  
UF  Tribunal Permanent d’Arbitratge  
BT1  solució de conflictes  

BT2  pau  
RT  arbitratge  
RT  arbitratge comercial internacional  
RT  jurisdicció internacional  
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*arbitratge laboral  
*USE  *procediment laboral (4426) 

arbitratge polític  
MT  0431 vida política i seguretat pública  
BT1  crisi política  

BT2  política  
RT  referèndum  

Arbitratge, Tribunal Permanent d’  
USE  arbitratge internacional (0816) 

àrbitre, recusació d’un  
USE  recusació (1221) 

*Arboç, l’  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Penedès  

*Arbolí  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Camp  

arboricultura  
MT  5631 activitat agropecuària  
BT1  producció vegetal  
RT  arbre  
RT  forest  
RT  horta  
RT  prima per eradicació  
RT  reforestació  
RT  silvicultura  

arbrada, superfície — (5636) 

arbre  
MT  5636 forest  
BT1  forest  
NT1  arbre caducifoli  
NT1  arbre perennifoli  
RT  arboricultura  
RT  producte de fusta  

arbre aciculifoli  
USE  arbre perennifoli (5636) 

arbre caducifoli  
MT  5636 forest  
UF  arbre de fulla caduca  
UF  bedoll  
UF  eucaliptus  
UF  faig  
UF  om  
UF  pollancre  
UF  roure  
UF  vern  
UF  xop  
BT1  arbre  

BT2  forest  

arbre de fulla caduca  
USE  arbre caducifoli (5636) 

arbre de fulla perenne  
USE  arbre perennifoli (5636) 

arbre fruiter  
USE  fructicultura (5631) 

arbre perennifoli  
MT  5636 forest  
UF  arbre aciculifoli  
UF  arbre de fulla perenne  
UF  arbre resinós  
UF  avet  
UF  coníferes  
UF  pi  
BT1  arbre  

BT2  forest  
RT  resina  

arbre resinós  
USE  arbre perennifoli (5636) 

arbres, malaltia dels  
USE  malaltia vegetal (5631) 

arbres, plantació d’  
USE  reforestació (5636) 

*Arbúcies  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Selva  

Arc atlàntic  
MT  1616 regió i política regional  
UF  façana atlàntica  
BT1  regió europea  

arc, forn d’  
USE  forn (6821) 

*Arcs, Vilalba dels  — (7211+9999) 

*Arcs, Vinyols i els  — (7211+9999) 

àrea anglòfona  
USE  grup lingüístic (2821) 

*àrea bàsica de salut  
*USE  sistema sanitari (2841) 

àrea comercial  
USE  centre comercial (2036) 

àrea contaminada  
USE  zona contaminada (5216) 

àrea d’expansió industrial  
USE  zona franca industrial (6806) 

*Área de Livre Comércio das Américas  
*USE  Zona de Lliure Comerç de les Amèriques 

(7616) 

àrea de parla hispana  
USE  grup lingüístic (2821) 

àrea de parla portuguesa  
USE  grup lingüístic (2821) 

àrea de vianants  
USE  zona de vianants (2846) 

àrea francòfona  
USE  grup lingüístic (2821) 

àrea germanòfona  
USE  grup lingüístic (2821) 

àrea industrial  
USE  emplaçament industrial (6806) 

àrea lingüística  
USE  grup lingüístic (2821) 

àrea metropolitana  
USE  metròpoli (2846) 

àrea monetària  
USE  zona monetària (2406) 

àrea natural sensible  
USE  zona sensible (5216) 

*Area of the Americas, Free Trade   
*USE  Zona de Lliure Comerç de les Amèriques 

(7616) 

àrea protegida  
USE  zona protegida (5206) 

àrea rural  
USE  regió rural (1616) 

àrea sensible  
USE  zona sensible (5216) 

àrea sensible ecològica  
USE  zona sensible (5216) 

àrea urbana  
USE  zona urbana (2846) 

àrea urbanitzada  
USE  zona urbana (2846) 

*Areny, Castell de l’ — (7211+9999) 

*Arenys de Mar  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Maresme  

*Arenys de Munt  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Maresme  

*Argelaguer  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Garrotxa  
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*Argençola  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Anoia  

*Argentera, l’  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Camp  

Argentina  
MT  7216 Amèrica  
MT  7231 geografia econòmica  
MT  7236 geografia política  
UF  República Argentina  
BT1  Amèrica del Sud  

BT2  Amèrica Llatina  
BT1  països de l’ALADI  
BT1  països del SELA  
BT1  països del Mercosur  
BT1  països de l’OEA  

Argentina, República  
USE  Argentina (7216+7231+7236) 

*Argentona  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Maresme  

Argeș  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  Romania del Sud-Muntènia  

BT2  regions de Romania  

argila  
USE  terres i pedres (6611) 

argó  
USE  gas rar (6811) 

Århus  
USE  Midtjylland (7211) 

àrida, zona — (5211) 

ARIM  
USE  Antiga República Iugoslava de Macedònia 

(7206+7231+7236) 

aristocràcia  
USE  classe alta (2821) 

arma  
USE  armament (0821) 

(arma), ANT  
USE  arma nuclear tàctica (0821) 

arma antipersones  
SN  Es diu de les armes i el material que s’utilitza 

contra les persones i no contra les coses.  

MT  0821 defensa  
UF  mina antipersones  
UF  mina terrestre  
BT1  arma convencional  

BT2  armament  
RT  acció antimines  

arma atòmica  
USE  arma nuclear (0821) 

arma bacteriològica  
USE  arma biològica (0821) 

arma biològica  
MT  0821 defensa  
UF  arma bacteriològica  
BT1  arma de destrucció massiva  

BT2  armament  

arma convencional  
MT  0821 defensa  
UF  artilleria  
BT1  armament  
NT1  arma antipersones  
NT1  arma de foc i municions  
NT1  arma incendiària  
NT1  vehicle de combat  
RT  acord de Wassenaar  

arma de destrucció massiva  
MT  0821 defensa  
BT1  armament  
NT1  arma biològica  
NT1  arma nuclear  

NT2  arma nuclear estratègica  
NT2  arma nuclear tàctica  

NT1  arma química  
RT  Organització per a la Prohibició d’Armes Quí-

miques  

arma de dissuasió nuclear  
USE  dissuasió (0821) 

arma de foc i municions  
MT  0821 defensa  
BT1  arma convencional  

BT2  armament  
RT  arma personal  

arma de l’espai  
MT  0821 defensa  
UF  sistema antisatèl·lit  
BT1  armament  
RT  militarització de l’espai  

arma euroestratègica  
USE  euromíssil (0816) 

arma il·legal  
USE  arma prohibida (0821) 

arma incendiària  
MT  0821 defensa  
UF  napalm  
BT1  arma convencional  

BT2  armament  

arma làser  
MT  0821 defensa  
BT1  armament  

arma no letal  
SN  Armes concebudes per inutilitzar persones i ma-

terial minimitzant-ne el risc de mort, les lesions 
permanents i els danys irreversibles als béns i 
al medi ambient.  

MT  0821 defensa  
BT1  armament  

arma nuclear  
MT  0821 defensa  
UF  aparell nuclear  
UF  arma atòmica  
UF  bomba atòmica  
UF  bomba d’hidrogen  
UF  bomba de neutrons  
UF  bomba nuclear  
BT1  arma de destrucció massiva  

BT2  armament  
NT1  arma nuclear estratègica  
NT1  arma nuclear tàctica  
RT  guerra nuclear  
RT  prova nuclear  
RT  tecnologia nuclear  

arma nuclear estratègica  
MT  0821 defensa  
UF  força nuclear estratègica  
UF  sistema d’armes nuclears estratègiques  
BT1  arma nuclear  

BT2  arma de destrucció massiva  
BT3  armament  

arma nuclear tàctica  
MT  0821 defensa  
UF  ANT (arma)  
UF  arma tàctica  
BT1  arma nuclear  

BT2  arma de destrucció massiva  
BT3  armament  

arma personal  
MT  0431 vida política i seguretat pública  
UF  adquisició d’armes  
UF  llicència d’armes  
UF  tinença d’armes  
BT1  seguretat pública  
RT  arma de foc i municions  
RT  infracció  
*RT  *llicència administrativa  

arma prohibida  
MT  0821 defensa  
UF  arma il·legal  
BT1  armament  

arma química  
MT  0821 defensa  
BT1  arma de destrucció massiva  

BT2  armament  
RT  defoliació  

arma tàctica  
USE  arma nuclear tàctica (0821) 

Armada  
USE  marina de guerra (0821) 

armada, banda  
USE  terrorisme (0431) 

armades, forces  
USE  exèrcit (0821) 
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armades, professionalització de les forces  
USE  exèrcit professional (0821) 

armador  
USE  transportista (4811) 

armament  
MT  0821 defensa  
UF  arma  
UF  equip militar  
UF  equipament militar  
UF  material de guerra  
UF  material militar  
NT1  arma convencional  

NT2  arma antipersones  
NT2  arma de foc i municions  
NT2  arma incendiària  
NT2  vehicle de combat  

NT1  arma de destrucció massiva  
NT2  arma biològica  
NT2  arma nuclear  
NT3  arma nuclear estratègica  
NT3  arma nuclear tàctica  

NT2  arma química  
NT1  arma de l’espai  
NT1  arma làser  
NT1  arma no letal  
NT1  arma prohibida  
NT1  aviació militar  

NT2  avió de combat  
NT2  bombarder  
NT2  helicòpter de combat  

NT1  força naval  
NT2  portaavions  
NT2  submarí  

NT1  míssil  
NT2  defensa antimíssil  
NT2  míssil balístic  
NT2  míssil intercontinental  
NT2  míssil teledirigit  

RT  indústria d’armaments  
RT  investigació militar  

armament, cooperació europea en matèria d’  
USE  política europea d’armament (0821) 

armament, no-proliferació d’ — (0816) 

armament, Organisme conjunt de cooperació 
en matèria d’  
USE  política europea d’armament (0821) 

armament, política d’ — (0821) 

armament, política europea d’ — (0821) 

armamentista, indústria  
USE  indústria d’armaments (0821) 

armaments, control d’ — (0816) 

armaments, harmonització d’ — (0821) 

armaments, indústria d’ — (0821) 

armaments, limitació d’ — (0816) 

armanyac  
USE  aiguardent (6021) 

armat, conflicte  
USE  guerra (0816) 

armat de natura militar, institut  
USE  força de natura militar (0821) 

Armènia  
MT  7206 Europa  
MT  7236 geografia política  
UF  República d’Armènia  
BT1  país del Caucas  

BT2  Europa central i oriental  
BT1  països de la CEI  
BT1  països del Consell d’Europa  
RT  qüestió armènia  

armènia, qüestió — (0816) 

Armènia, República d’  
USE  Armènia (7206+7236) 

*Armentera, el, Pont d’ — (7211+9999) 

*Armentera, l’  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Empordà  

armes, adquisició d’  
USE  arma personal (0431) 

armes, comerç d’ — (0821) 

armes convencionals i béns i tecnologia de do-
ble ús, acord de Wassenaar sobre control d’ex-
portacions d’  
USE  acord de Wassenaar (7621) 

armes, destrucció d’ — (0816) 

armes, emmagatzematge d’ — (0821) 

armes estratègiques, acord de limitació d’  
USE  acord SALT (0816) 

Armes Estratègiques, Converses per a la Limi-
tació d’  
USE  acord SALT (0816) 

armes estratègiques, Converses sobre la reduc-
ció d’  
USE  acord START (0816) 

armes, llicència d’  
USE  arma personal (0431) 

armes, lliurament d’  
USE  subministrament d’armes (0821) 

armes nuclears (TNP), tractat de no-prolifera-
ció d’  
USE  no-proliferació nuclear (0816) 

armes nuclears estratègiques, sistema d’  
USE  arma nuclear estratègica (0821) 

armes nuclears, no-proliferació d’  
USE  no-proliferació nuclear (0816) 

armes nuclears, proliferació d’  
USE  no-proliferació nuclear (0816) 

Armes Químiques, Organització per a la 
Prohibició d’ — (7621) 

armes, subministrament d’ — (0821) 

armes, tinença d’  
USE  arma personal (0431) 

armes, tràfic d’  
USE  comerç d’armes (0821) 

armes, venda d’  
USE  comerç d’armes (0821) 

armistici  
USE  alto el foc (0816) 

*Arnes  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Terra Alta  

*Aro, Castell-Platja d’ — (7211+9999) 

*Aro, Santa Cristina d’ — (7211+9999) 

aroma  
USE  aromatitzant (6036) 

aromàtic, àcid  
USE  àcid orgànic (6811) 

aromàtica, planta — (6006) 

aromatitzant  
MT  6036 tecnologia alimentària  
UF  aroma  
BT1  additiu alimentari  
RT  planta aromàtica  

aromatitzat, vi — (6021) 

arqueologia  
MT  3611 humanitats  
BT1  ciències socials  
RT  patrimoni cultural  

arqueològic, jaciment  
USE  indret històric (2831) 

arquitecte  
USE  professió de l’urbanisme (2846) 

arquitectònic, patrimoni — (2831) 

arquitectònica, adaptació  
USE  mitjans per a discapacitats (2826) 

arquitectònics, supressió d’obstacles  
USE  mitjans per a discapacitats (2826) 

arquitectòniques, supressió de barreres  
USE  mitjans per a discapacitats (2826) 

arquitectura  
MT  2831 cultura i religió  
BT1  belles arts  

BT2  arts  
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RT  arquitectura solar  
RT  urbanisme  

arquitectura solar  
MT  6626 energia neta  
BT1  energia solar  

BT2  energia neta  
RT  arquitectura  

arranjament de controvèrsies  
USE  solució de conflictes (0816) 

arranjament judicial  
MT  4006 organització de l’empresa  
BT1  suspensió de pagaments  

BT2  vida de l’empresa  

arrel, hortalissa d’ — (6006) 

arrencament econòmic  
SN  Fase de desenvolupament d’una economia ca-

racteritzada per l’aparició de canvis estructurals 
que acceleren el creixement econòmic.  

MT  1611 creixement econòmic  
UF  take off  
BT1  desenvolupament econòmic  

arrendament  
USE  lloguer (2031) 

arrendament agrícola, contracte d’  
USE  contracte d’arrendament rústic (5616) 

arrendament amb opció de compra  
USE  arrendament financer (2031) 

arrendament comercial  
MT  2846 urbanisme i construcció  
UF  arrendament de locals de negoci  
BT1  contracte de lloguer  

BT2  arrendament immobiliari  

arrendament, contracte d’  
USE  contracte de lloguer (2846) 

arrendament d’habitatge  
USE  arrendament immobiliari (2846) 

arrendament d’immoble  
USE  arrendament immobiliari (2846) 

arrendament de locals de negoci  
USE  arrendament comercial (2846) 

arrendament, durada del contracte d’  
USE  durada del contracte del lloguer (2846) 

arrendament financer  
MT  2031 comercialització  
UF  arrendament amb opció de compra  
UF  contracte de lísing  
UF  lísing  
BT1  acte de comerç  
RT  crèdit comercial  

arrendament immobiliari  
MT  2846 urbanisme i construcció  
UF  arrendament d’habitatge  
UF  arrendament d’immoble  
UF  arrendament urbà  
UF  lloguer d’habitatge  
UF  lloguer immobiliari  

NT1  contracte de lloguer  
NT2  arrendament comercial  
NT2  dret de recuperació  
NT2  durada del contracte del lloguer  

RT  lloguer  

arrendament, preu d’  
USE  lloguer (2031) 

arrendament rústic  
MT  5616 sistema d’explotació agrària  
BT1  règim d’explotació  
NT1  contracte d’arrendament rústic  
NT1  preu de l’arrendament rústic  
RT  lloguer  

arrendament rústic, contracte d’ — (5616) 

arrendament rústic, preu de l’ — (5616) 

arrendament urbà  
USE  arrendament immobiliari (2846) 

*Arres  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Val d’Aran  

arrest  
USE  detenció (1221) 

arròs  
MT  6006 productes d’origen vegetal  
BT1  cereal  

arrossegament, vaixell d’  
USE  vaixell pesquer (5641) 

arrossegament, xarxa d’  
USE  xarxa de pesca (5641) 

*Arsèguel  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Urgell  

arsènic  
USE  semimetall (6816) 

art, comerç d’ — (2831) 

art, comerç d’obres d’  
USE  comerç d’art (2831) 

art, exportació d’objectes d’  
USE  comerç d’art (2831) 

art, exportació d’obres d’  
USE  comerç d’art (2831) 

art, objecte d’  
USE  obra d’art (2831) 

art, obra d’ — (2831) 

art popular  
MT  2831 cultura i religió  
BT1  arts  
RT  cultura popular  

*Artés  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Bages  

artesà  
MT  4411 mercat laboral  
BT1  categoria professional  
RT  artesanat  
RT  empresa artesanal  
RT  producció artesana  
RT  treballador manual  

*Artesa de Lleida  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Segrià  

*Artesa de Segre  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Noguera  

artesà, producte  
USE  producció artesana (6806) 

artesana, producció — (6806) 

artesanal, empresa — (4011) 

artesanal, parc  
USE  polígon industrial (6806) 

artesanat  
MT  6806 política i estructura industrials  
BT1  estructura industrial  
NT1  producció artesana  
RT  artesà  
RT  empresa artesanal  

àrtic, cercle polar  
USE  Àrtida (5211) 

àrtic, continent  
USE  Àrtida (5211) 

Àrtic, oceà — (5211) 

article d’embalatge  
USE  producte d’envasament (2031) 

article d’escriptori  
USE  material d’oficina (6846) 

article d’esport  
MT  6846 indústries diverses  
BT1  indústria diversa  
RT  instal·lació esportiva  
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article d’ús privat  
USE  bé personal (2026) 

article de cautxú  
USE  indústria del cautxú (6811) 

article de cuir  
USE  cuir (6841) 

article de decoració  
MT  6846 indústries diverses  
UF  flor artificial  
BT1  indústria diversa  

article de ferreteria  
USE  ferreria (6816) 

article de la llar  
USE  article de parament (6846) 

article de luxe  
USE  indústria d’articles de luxe (6846) 

article de manyeria  
USE  ferreria (6816) 

article de marroquineria  
USE  marroquineria i guanteria (6841) 

article de parament  
MT  6846 indústries diverses  
UF  article de la llar  
UF  vaixella  
BT1  indústria diversa  
RT  electrodomèstic  

*article de pirotècnia  
*USE  focs artificials (6811) 

article de quincalleria  
USE  ferreria (6816) 

article de regal  
MT  6846 indústries diverses  
BT1  indústria diversa  

article de tocador  
MT  6846 indústries diverses  
BT1  indústria diversa  
RT  producte cosmètic  

article electromecànic  
USE  indústria electrotècnica (6826) 

article pirotècnic  
USE  focs artificials (6811) 

article tèxtil  
USE  producte tèxtil (6841) 

articles de luxe, indústria d’ — (6846) 

Àrtida  
MT  5211 medi natural  
UF  cercle polar àrtic  
UF  continent àrtic  
UF  pol Nord  
BT1  regió polar  

BT2  medi geofísic  
RT  bosc boreal  

artifici, focs d’  
USE  focs artificials (6811) 

artificial, colorant alimentari — (6036) 

artificial, fecundació  
USE  procreació artificial (2806) 

artificial, fibra  
USE  tèxtil sintètic (6841) 

artificial, flor  
USE  article de decoració (6846) 

artificial, fusta  
USE  fusta aglomerada (6836) 

artificial humana, procreació  
USE  procreació artificial (2806) 

artificial, inseminació — (5631) 

artificial, intel·ligència — (3231) 

artificial, precipitació  
USE  condicions atmosfèriques (5211) 

artificial, procreació — (2806) 

artificial, satèl·lit  
USE  satèl·lit (4826) 

artificials, focs — (6811) 

artilleria  
USE  arma convencional (0821) 

artista  
USE  professió artística (2831) 

artístic, ensenyament  
USE  educació artística (3211) 

artística, creació — (2831) 

artística, educació — (3211) 

artística, exposició  
USE  manifestació cultural (2831) 

artística, formació  
USE  educació artística (3211) 

artística i literària, propietat  
USE  propietat literària i artística (2831) 

artística, instal·lació  
USE  obra d’art (2831) 

artística, professió — (2831) 

artística, propietat literària i — (2831) 

artístiques, llicència fiscal d’activitats professio-
nals i  
USE  impost per activitats professionals (2446) 

arts  
MT  2831 cultura i religió  
NT1  art popular  

NT1  arts visuals  
NT2  cinematografia  

NT1  belles arts  
NT2  arquitectura  
NT2  escultura  
NT2  pintura  

NT1  espectacles  
NT1  literatura  
NT1  música  
NT1  professió artística  
NT1  professió literària  
RT  creació artística  
RT  educació artística  

arts, belles — (2831) 

arts decoratives  
USE  belles arts (2831) 

arts gràfiques  
USE  belles arts (2831) 

arts plàstiques  
USE  belles arts (2831) 

arts visuals  
MT  2831 cultura i religió  
UF  fotografia  
BT1  arts  
NT1  cinematografia  
RT  indústria audiovisual  
RT  indústria fotogràfica  

Aruba  
MT  7241 països i territoris d’ultramar  
BT1  PTU dels Països Baixos  
RT  Petites Antilles  

Arusha, Conveni d’ — (1016) 

arxipèlag  
MT  1231 dret internacional  
BT1  dret del mar  

BT2  dret internacional públic  
RT  regió insular  

arxipèlag de la Societat  
USE  Polinèsia Francesa (7231+7241) 

arxipèlag de les Açores  
USE  Açores (7211) 

arxipèlag Tristão da Cunha  
USE  Saint Helena (7241) 

arxiu  
MT  3221 documentació  
BT1  sistema documental  
RT  arxiu digital  
RT  document  

arxiu digital  
MT  3221 documentació  
UF  conservació digital  
UF  preservació digital  
BT1  documentació  
RT  arxiu  
RT  biblioteca virtual  
RT  tecnologia digital  

arxiver  
USE  professió de la informació (3231) 
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(ASA), Associació del Sud-est d’Àsia  
USE  ASEAN (7616) 

*ASACR  
*USE  Associació de l’Àsia del Sud de cooperació 

regional (7616) 

asbest  
USE  amiant (6611) 

asbestosi  
USE  malaltia professional (4416) 

ascens  
USE  promoció professional (4421) 

Ascensió, illa de l’  
USE  Saint Helena (7241) 

ascensor  
MT  6831 construcció i obres públiques  
UF  escala mecànica  
UF  rampa d’elevació  
BT1  tècnica de la construcció  

*Ascó  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Ribera d’Ebre  

ase  
USE  equí (5626) 

ASEAN  
MT  7616 organitzacions extraeuropees  
UF  ANASE  
UF  Associació de Nacions d’Àsia del Sud-est  
UF  Associació de Nacions del Sud-est Asiàtic  
UF  Associació del Sud-est d’Àsia (ASA)  
BT1  organització asiàtica  
RT  països de l’ASEAN  

ASEAN, països de l’ — (7231) 

Àsia  
MT  7226 Àsia-Oceania  
UF  país asiàtic  
UF  país d’Àsia  

Àsia (ASA), Associació del Sud-est d’  
USE  ASEAN (7616) 

Àsia Central  
MT  7226 Àsia-Oceania  
NT1  Afganistan  
NT1  Kazakhstan  
NT1  Kirguizistan  
NT1  Tadjikistan  
NT1  Turkmenistan  
NT1  Uzbekistan  

Àsia de l’Est  
USE  Extrem Orient (7226) 

Àsia del Sud  
MT  7226 Àsia-Oceania  
UF  Àsia meridional  
UF  país d’Àsia del Sud  
NT1  Bangla Desh  

NT1  Bhutan  
NT1  Índia  
NT1  Maldives  
NT1  Nepal  
NT1  Pakistan  
NT1  Sri Lanka  

Àsia del Sud (ACRAS), Associació de cooperació 
regional de l’  
USE  Associació de l’Àsia del Sud de cooperació re-

gional (7616) 

Àsia del Sud de cooperació regional, Associa-
ció de l’ — (7616) 

Àsia del Sud, país d’  
USE  Àsia del Sud (7226) 

Àsia del Sud-est  
USE  Sud-est asiàtic (7226) 

Àsia del Sud-est, Associació de Nacions d’  
USE  ASEAN (7616) 

Àsia del Sud-est, Organització del Tractat de l’  
USE  OTASE (7616+7621) 

Àsia del Sud-est, país d’  
USE  Sud-est asiàtic (7226) 

Àsia i del Pacífic, Unió de Parlamentaris d’ — 
(7616) 

Àsia i el Pacífic (Cespap), Comissió Econòmica 
i Social per a  
USE  comissió regional ONU (7606) 

Àsia i el Pacífic, Centre de Desenvolupament 
per a l’ — (7616) 

Àsia i el Pacífic, Consell d’ — (7616) 

Àsia i el Pacífic, Consell de Cooperació Econò-
mica a l’  
USE  Cooperació Econòmica Àsia-Pacíf ic 

(7616+7621) 

Àsia meridional  
USE  Àsia del Sud (7226) 

Àsia occidental  
USE  Pròxim Orient i Orient Mitjà (7226) 

Àsia occidental (Cespao), Comissió Econòmica 
i Social per a l’  
USE  comissió regional ONU (7606) 

Àsia oriental  
USE  Extrem Orient (7226) 

Àsia, país d’  
USE  Àsia (7226) 

*Àsia, Sud-est d’  
*USE  Sud-est asiàtic (7226) 

Àsia-Pacífic, Associació de Cooperació Econò-
mica  
USE  Cooperació Econòmica Àsia-Pacíf ic 

(7616+7621) 

Àsia-Pacífic, Cooperació Econòmica — 
(7616+7621) 

*Asia-Pacific Economic Cooperation  
*USE  Cooperació Econòmica Àsia-Pacífic 

(7616+7621) 

Àsia-Pacífic, Fòrum de Cooperació Econòmica  
USE  Cooperació Econòmica Àsia-Pacíf ic 

(7616+7621) 

Asiàtic, Associació de Nacions del Sud-est  
USE  ASEAN (7616) 

Asiàtic de Desenvolupament, Banc — (7616) 

asiàtic, país  
USE  Àsia (7226) 

asiàtic, Sud-est — (7226) 

Asiàtica de Productivitat, Organització — 
(7616) 

asiàtica, organització — (7616) 

asiàtica, organització intergovernamental  
USE  organització asiàtica (7616) 

asiàtica, organització regional  
USE  organització asiàtica (7616) 

asiduïtat als cursos  
USE  presència escolar (3216) 

asil d’ancians  
USE  equipament social (2836) 

asil diplomàtic  
USE  asil polític (1231) 

asil, dret d’ — (1231) 

asil per a persones necessitades  
USE  equipament social (2836) 

asil polític  
MT  1231 dret internacional  
UF  asil diplomàtic  
UF  sol·licitud d’asil polític  
BT1  admissió d’estrangers  

BT2  dret d’estrangeria  
BT3  dret internacional privat  

NT1  dret d’asil  
RT  refugiat polític  

asil polític, sol·licitud d’  
USE  asil polític (1231) 

asimètric, conflicte  
USE  guerra asimètrica (0816) 

asimètrica, guerra — (0816) 

asma  
USE  malaltia de les vies respiratòries (2841) 

*Aspa  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
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*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Segrià  

ASPAC  
USE  Consell d’Àsia i el Pacífic (7616) 

aspecte econòmic  
USE  condició econòmica (1611) 

aspecte social  
USE  situació social (2821) 

aspecte socioeconòmic  
USE  condició socioeconòmica (2821) 

aspersió, reg per  
USE  irrigació (5621) 

aspiradora  
USE  electrodomèstic (6826) 

assaig  
MT  6411 tecnologia i reglamentació tècnica  
UF  assaig industrial  
UF  experiment pilot  
UF  experimentació  
UF  test  
BT1  disseny del producte  

BT2  fabricació industrial  

assaig industrial  
USE  assaig (6411) 

assalariada, activitat no — (4406) 

assalariat  
SN  Persona que treballa per a una empresa públi-

ca o privada i que per aquest motiu rep una re-
muneració en concepte de sou, salari, comissió, 
propines, salari a preu fet o en espècie. L’utilit-
zarem quan es tracti de la situació professional. 
Altrament, en un context més general, utilitza-
rem “mà d’obra”.  

MT  4411 mercat laboral  
UF  treballador assalariat  
BT1  categoria professional  
RT  salari  

assalariat agrícola  
USE  mà d’obra agrícola (5616) 

assalariat, treballador  
USE  assalariat (4411) 

assalariat, treballador no  
USE  activitat no assalariada (4406) 

assaonada, pell  
USE  pelleteria (6841) 

asseguradora, empresa  
USE  companyia d’assegurances (2431) 

asseguradora, entitat  
USE  companyia d’assegurances (2431) 

assegurances, agent d’  
USE  professió d’assegurances (2431) 

assegurances, companyia d’ — (2431) 

assegurances, corredor d’  
USE  professió d’assegurances (2431) 

assegurances, dret de les — (2431) 

assegurances, professió d’ — (2431) 

assegurances, societat d’  
USE  companyia d’assegurances (2431) 

assegurança  
MT  2431 assegurances  
NT1  assegurança a l’exportació  
NT1  assegurança agrícola  
NT1  assegurança d’accidents  
NT1  assegurança de béns  
NT1  assegurança de crèdit  
NT1  assegurança de danys  
NT1  assegurança de persones  
NT1  assegurança de responsabilitat civil  
NT1  assegurança de transports  

NT2  assegurança d’automòbils  
NT2  assegurança marítima  

NT1  assegurança de vida  
NT1  assegurança obligatòria  
NT1  assegurança privada  
NT1  assegurança pública  
NT1  coassegurança  
NT1  companyia d’assegurances  
NT1  dret de les assegurances  
NT1  pòlissa d’assegurança  

NT2  indemnització de l’assegurança  
NT2  prima d’assegurança  
NT2  risc cobert  
NT2  sinistre  

NT1  professió d’assegurances  
NT1  reassegurança  
RT  examen mèdic pericial  
RT  responsabilitat  
RT  víctima  

assegurança a l’exportació  
MT  2431 assegurances  
UF  assegurança de crèdit a l’exportació  
BT1  assegurança  
RT  exportació  

assegurança a tercers  
USE  assegurança d’automòbils (2431) 

assegurança a tot risc  
USE  assegurança d’automòbils (2431) 

assegurança agrícola  
MT  2431 assegurances  
UF  assegurança combinada per glaçada i pedra  
UF  assegurança d’incendi de les collites  
UF  assegurança de les collites  
BT1  assegurança  
RT  pèrdua de la collita  

assegurança combinada per glaçada i pedra  
USE  assegurança agrícola (2431) 

assegurança, contracte d’  
USE  pòlissa d’assegurança (2431) 

assegurança d’accidents  
MT  2431 assegurances  
UF  cobertura de riscos d’accident  

BT1  assegurança  
RT  accident de transport  
RT  assegurança d’accidents de treball  
RT  assegurança de malaltia  

assegurança d’accidents de treball  
MT  2836 protecció social  
UF  indemnització per accident de treball  
BT1  prestació social  

BT2  seguretat social  
RT  accident laboral  
RT  assegurança d’accidents  

assegurança d’atur  
USE  assegurança de desocupació (2836) 

assegurança d’automòbils  
MT  2431 assegurances  
UF  assegurança a tercers  
UF  assegurança a tot risc  
BT1  assegurança de transports  

BT2  assegurança  
RT  transport per carretera  

assegurança d’incendi de les collites  
USE  assegurança agrícola (2431) 

assegurança d’incendis  
USE  assegurança de danys (2431) 

assegurança d’invalidesa  
MT  2836 protecció social  
UF  pensió per invalidesa  
UF  prestació per incapacitat laboral  
UF  prestació per invalidesa  
UF  subsidi d’invalidesa  
BT1  prestació social  

BT2  seguretat social  
RT  incapacitat laboral  

assegurança de béns  
MT  2431 assegurances  
BT1  assegurança  

assegurança de crèdit  
MT  2431 assegurances  
BT1  assegurança  
RT  garantia de crèdit  

assegurança de crèdit a l’exportació  
USE  assegurança a l’exportació (2431) 

assegurança de danys  
MT  2431 assegurances  
UF  assegurança d’incendis  
UF  assegurança de danys naturals  
UF  assegurança de robatori  
BT1  assegurança  
RT  dany  
RT  desastre natural  

assegurança de danys naturals  
USE  assegurança de danys (2431) 

assegurança de desocupació  
MT  2836 protecció social  
UF  assegurança d’atur  
UF  prestació per desocupació  
UF  subsidi d’atur  
UF  subsidi de desocupació  
BT1  prestació social  

BT2  seguretat social  
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RT  atur  
RT  aturat  

assegurança de les collites  
USE  assegurança agrícola (2431) 

assegurança de malaltia  
MT  2836 protecció social  
UF  subsidi de malaltia  
BT1  prestació social  

BT2  seguretat social  
RT  assegurança d’accidents  
RT  cost de la sanitat  
RT  mutualitat social  

assegurança de persones  
MT  2431 assegurances  
BT1  assegurança  

assegurança de responsabilitat civil  
MT  2431 assegurances  
BT1  assegurança  
RT  responsabilitat civil  

assegurança de robatori  
USE  assegurança de danys (2431) 

assegurança de transports  
MT  2431 assegurances  
BT1  assegurança  
NT1  assegurança d’automòbils  
NT1  assegurança marítima  
RT  accident de transport  
RT  reglamentació del transport  

assegurança de vellesa  
USE  pensió de jubilació (2836) 

assegurança de vida  
MT  2431 assegurances  
BT1  assegurança  

assegurança i noli, cost,  
USE  preu CIF (4806) 

assegurança, indemnització de l’ — (2431) 

assegurança marítima  
MT  2431 assegurances  
BT1  assegurança de transports  

BT2  assegurança  
RT  transport marítim  

*assegurança noli), preu CAN (cos   
*USE  preu CIF (4806) 

assegurança obligatòria  
MT  2431 assegurances  
BT1  assegurança  

assegurança parental  
USE  llicència per guarda legal (2836) 

assegurança, pòlissa d’ — (2431) 

assegurança, prima d’ — (2431) 

assegurança privada  
MT  2431 assegurances  
BT1  assegurança  

assegurança pública  
MT  2431 assegurances  
BT1  assegurança  

assegurança social  
USE  seguretat social (2836) 

assemblea  
USE  cambra parlamentària (0421) 

Assemblea consultiva ACP-CE  
USE  assemblea paritària ACP-CE (1016) 

assemblea de comunitat autònoma  
USE  parlament regional (0421) 

Assemblea Europea  
USE  Parlament Europeu (1006) 

Assemblea General de les Nacions Unides  
USE  Assemblea General ONU (7606) 

Assemblea General ONU  
MT  7606 Nacions Unides  
UF  Assemblea General de les Nacions Unides  
BT1  ONU  

assemblea paritària ACP-CE  
MT  1016 construcció europea  
UF  Assemblea consultiva ACP-CE  
BT1  institució ACP-CE  

BT2  òrgan mixt CE  
BT3  relacions de la Unió Europea  

assemblea parlamentària  
SN  L’utilitzarem per designar l’òrgan parlamentari 

d’una organització internacional.  
MT  0806 política internacional  
BT1  organització internacional  
RT  parlament  

Assemblea Parlamentària Europea  
USE  Parlament Europeu (1006) 

assentament humà  
USE  hàbitat (2846) 

assentament, nou  
USE  migració de repoblació (2811) 

assentament urbà  
USE  hàbitat urbà (2846) 

*assessor  
*USE  professió independent (4411) 

assessor jurídic  
MT  1226 organització de la justícia  
BT1  personal de l’administració de justícia  

BT2  professió jurídica  

*Assessora, Comissió Jurídica  — (0406) 

*assessorament i orientació psicopedagògica  
*USE  *servei educatiu (3216) 

assessorament i peritatge  
MT  6846 indústries diverses  
BT1  indústria de serveis  

BT2  indústria diversa  

*assetjament escolar  
*USE  violència a l’escola (2826) 

*assetjament laboral professional  
*USE  assetjament moral (1216) 

assetjament moral  
MT  1216 dret penal  
*UF  *assetjament laboral professional  
*UF  *assetjament professional  
UF  assetjament psicològic  
*UF  *bossing  
*UF  *mobbing  
BT1  delicte contra les persones  

BT2  infracció  
*RT  psicologia del treball  
*RT  violència a l’escola  

*assetjament professional  
*USE  assetjament moral (1216) 

assetjament psicològic  
USE  assetjament moral (1216) 

assetjament sexual  
MT  1216 dret penal  
BT1  delicte sexual  

BT2  delicte contra les persones  
BT3  infracció  

assignació complementària  
USE  prestació complementària (2836) 

assignació d’habitatge  
MT  2846 urbanisme i construcció  
BT1  política de l’habitatge  

assignació de competències  
USE  repartiment de competències (0431) 

assignació de fons comunitaris  
USE  distribució del finançament comunitari (1021) 

assignació de recursos  
MT  1606 política econòmica  
BT1  política econòmica  
RT  redistribució de la renda  

assignació de secretariat  
USE  subsidi de secretariat (0421) 

assignació de terres  
MT  5611 producció i estructures agràries  
BT1  política d’estructuració agrària  
RT  desenvolupament rural  
RT  recurs del sòl  
RT  superfície d’explotació  
RT  utilització de les terres  

assignació del finançament comunitari  
USE  distribució del finançament comunitari (1021) 

assignació escolar  
USE  assignació per a estudis (3216) 

assignació parlamentària  
MT  0421 parlament  
UF  indemnització parlamentària  
BT1  parlamentari  
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assignació per a estudis  
MT  3216 organització de l’ensenyament  
UF  ajuda a l’estudi  
UF  assignació escolar  
UF  beca  
UF  beca d’investigació  
UF  beca de formació professional  
UF  préstec per a estudis  
UF  subsidi d’educació  
UF  subvenció per a estudis  
BT1  vida escolar  
*RT  ajuda pública  
RT  política educativa  

assignació per assistència  
MT  2836 protecció social  
*UF  *assignació per atenció  
UF  assignació per cura  
BT1  prestació social  

BT2  seguretat social  
RT  discapacitat  
RT  infant  
RT  tercera edat  

*assignació per atenció  
*USE  assignació per assistència (2836) 

assignació per cura  
USE  assignació per assistència (2836) 

assignació per naixement  
USE  prestació per maternitat (2836) 

assignació per permís parental  
MT  2836 protecció social  
UF  subsidi per permís parental  
BT1  prestació social  

BT2  seguretat social  
*RT  llicència parental per a homes  
RT  llicència per guarda legal  
RT  política familiar  

assimilació dels migrants  
USE  integració dels migrants (2811) 

assimilació social  
USE  integració social (2826) 

assistència a domicili  
MT  2841 sanitat  
BT1  cura de la salut  

BT2  organització sanitària  
BT3  política sanitària  

assistència a l’usuari  
MT  3236 informàtica i tractament de dades  
UF  assistència tècnica a l’usuari  
UF  centre d’assistència a l’usuari  
UF  help desk  
UF  infocentre  
BT1  usuari informàtic  

BT2  sistema informàtic  

assistència a l’usuari, centre d’  
USE  assistència a l’usuari (3236) 

assistència a la gent gran  
MT  2836 protecció social  
UF  assistència a la vellesa  
UF  assistència als ancians  
BT1  ajuda social  

RT  gerontologia  
RT  tercera edat  

assistència a la vellesa  
USE  assistència a la gent gran (2836) 

assistència al curs  
USE  presència escolar (3216) 

assistència al desenvolupament  
USE  ajuda al desenvolupament (0811) 

assistència als ancians  
USE  assistència a la gent gran (2836) 

assistència, assignació per — (2836) 

assistència de preadhesió  
USE  ajuda de preadhesió (1016) 

assistència educativa  
MT  0811 política de cooperació  
BT1  política d’ajudes  

assistència en les escales  
SN  Conjunt d’operacions que s’han de fer durant 

l’escala d’una aeronau i que inclou totes les in-
tervencions fetes a l’aparell en terra, el carrega-
ment (noli, correu, reavituallament) i els serveis 
als viatgers.  

MT  4826 transport aeri i espacial  
UF  servei d’assistència en terra  
BT1  aeroport  

BT2  transport aeri  
RT  prestació de serveis  

assistència en terra, servei d’  
USE  assistència en les escales (4826) 

assistència escolar  
USE  presència escolar (3216) 

assistència facultativa  
USE  cura de la salut (2841) 

assistència financera  
SN  Finançament comunitari a mitjà termini (de dos 

a cinc anys) mitjançant crèdits a favor d’un es-
tat membre amb dificultats a la balança de pa-
gaments.  

MT  2406 relacions monetàries  
BT1  mecanisme de suport  

BT2  sistema monetari europeu  
RT  balança de pagaments  

assistència humanitària  
USE  ajuda humanitària (0811) 

assistència judicial  
SN  Ajut que hom ofereix a les persones necessita-

des perquè puguin exercir els seus drets davant 
la justícia.  

MT  1221 justícia  
*UF  *advocat d’ofici  
UF  ajuda judicial  
*UF  *assistència jurídica  
UF  assistència lletrada  
BT1  accés a la justícia  
RT  cooperació judicial civil a la Unió Europea  

assistència judicial mútua  
USE  cooperació judicial (0811) 

*assistència jurídica  
*USE  assistència judicial (1221) 

assistència lletrada  
USE  assistència judicial (1221) 

assistència mèdica  
USE  cura de la salut (2841) 

assistència mèdica, despeses per  
USE  despeses de sanitat (2841) 

assistència mútua  
SN  Principi del dret internacional que implica que 

dos països o més accepten cooperar en un do-
mini específic.  

MT  1231 dret internacional  
UF  assistència recíproca  
UF  clàusula de defensa mútua  
UF  clàusula de defensa recíproca  
UF  clàusula de solidaritat mútua  
UF  deure d’assistència mútua  
UF  deure d’assistència recíproca  
BT1  dret internacional públic  
RT  PESD  

assistència mútua, deure d’  
USE  assistència mútua (1231) 

assistència primària  
USE  medicina general (2841) 

assistència primària, centre d’  
USE  centre mèdic (2841) 

assistència recíproca  
USE  assistència mútua (1231) 

assistència recíproca, deure d’  
USE  assistència mútua (1231) 

assistència sanitària, accés a l’  
USE  dret a la salut (1236) 

assistència social  
MT  2836 protecció social  
BT1  ajuda social  
RT  garantia de la renda  

assistència tècnica  
USE  cooperació tècnica (0811) 

assistència tècnica a l’usuari  
USE  assistència a l’usuari (3236) 

assistencial, estat  
USE  estat del benestar (0406) 

assistent  
SN  Amb la reforma de l’estatut del personal de les 

comunitats europees que va entrar en vigor el 
maig del 2004, el grup de funcions dels assis-
tents (AST) va substituir les antigues categori-
es B, C i D.  

MT  1006 institucions de la Unió Europea i funció 
pública europea  

UF  grup de funcions AST  
UF  grup de funcions d’assistents  
UF  personal CE de categoria B  
UF  personal CE de categoria C  
UF  personal CE de categoria D  
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BT1  funcionari europeu  
BT2  funció pública europea  

assistent social  
USE  treballador social (2826) 

assistents, grup de funcions d’  
USE  assistent (1006) 

assistida, fecundació mèdicament  
USE  procreació artificial (2806) 

assistida per ordinador, fabricació — (3236) 

assistida per ordinador, publicació — (3236) 

assistida, procreació mèdicament  
USE  procreació artificial (2806) 

assistida, reproducció humana  
USE  procreació artificial (2806) 

assistit per ordinador, disseny — (3236) 

assistit per ordinador, ensenyament  
USE  ensenyament automatitzat (3206) 

associació  
MT  2826 vida social  
UF  agrupació  
UF  societat (associació)  
BT1  vida associativa  

BT2  vida social  
*NT1  *associació de veïns  
NT1  associació europea  

associació, acord d’ — (0806) 

associació, acord d’estabilització i d’ — (1016) 

associació, acord europeu d’ — (1016) 

associació CE  
USE  acord d’associació CE (1016) 

associació CE, acord d’ — (1016) 

Associació CE, Consell d’ — (1016) 

Associació, Comitè d’  
USE  Consell d’Associació CE (1016) 

associació d’empreses  
USE  cooperació interempresarial (4006) 

associació d’empreses en participació  
USE  empresa comuna (4011) 

associació d’entitats locals  
MT  0436 poder executiu i administració pública  
UF  agrupació de municipis  
UF  cooperació intercomunal  
UF  cooperació intermunicipal  
UF  intercomunalitat  
UF  mancomunitat  
BT1  entitat territorial  
NT1  associació de municipis  

Associació d’Estats del Carib  
MT  7616 organitzacions extraeuropees  
UF  ACS  
UF  AEC (Associació d’Estats del Carib)  

UF  Associació dels Estats del Carib  
BT1  organització americana  

(Associació d’Estats del Carib), AEC  
USE  Associació d’Estats del Carib (7616) 

associació d’interès econòmic  
USE  grup d’interès econòmic (4016) 

associació de compradors  
USE  cooperativa de compra (2036) 

associació de consumidors  
USE  moviment de consumidors (2026) 

Associació de Cooperació Econòmica Àsia-Pacífic  
USE  Cooperació Econòmica Àsia-Pacíf ic 

(7616+7621) 

Associació de cooperació regional de l’Àsia del 
Sud (ACRAS)  
USE  Associació de l’Àsia del Sud de cooperació re-

gional (7616) 

associació de docents  
USE  sindicat de funcionaris (4426) 

Associació de l’Àsia del Sud de cooperació 
regional  
MT  7616 organitzacions extraeuropees  
UF  AASCR  
*UF  *ASACR  
UF  Associació de cooperació regional de l’Àsia del 

Sud (ACRAS)  
UF  SAARC  
BT1  organització asiàtica  
RT  països de la SAARC  

Associació de Lliure Comerç del Carib  
USE  Caricom (7616) 

associació de municipis  
MT  0436 poder executiu i administració pública  
UF  agrupació intermunicipal  
UF  federació de municipis  
UF  mancomunitat de municipis  
BT1  associació d’entitats locals  

BT2  entitat territorial  

Associació de Nacions d’Àsia del Sud-est  
USE  ASEAN (7616) 

Associació de Nacions del Sud-est Asiàtic  
USE  ASEAN (7616) 

associació de productors  
USE  agrupació de productors agraris (5611) 

Associació de Transport Aeri Internacional  
USE  IATA (7626) 

*associació de veïns  
*MT  2826 vida social  
*BT1  associació  

*BT2  vida associativa  
*BT3  vida social  

Associació del Sud-est d’Àsia (ASA)  
USE  ASEAN (7616) 

Associació dels Estats del Carib  
USE  Associació d’Estats del Carib (7616) 

associació dels sectors públic i privat  
USE  partenariat públic-privat (0436) 

associació, dret d’  
USE  llibertat d’associació (1236) 

associació empresarial  
USE  organització patronal (4426) 

associació esportiva  
USE  organització esportiva (2826) 

Associació Euroatlàntic, Consell d’ — (7621) 

Associació Euromediterrània  
MT  0811 política de cooperació  
UF  Procés de Barcelona  
BT1  política de cooperació  
RT  països tercers mediterranis  

associació europea  
MT  2826 vida social  
BT1  associació  

BT2  vida associativa  
BT3  vida social  

Associació Europea d’Instituts d’Investigació i 
Formació sobre el desenvolupament  
USE  EADI (7611+7626) 

associació europea d’interès econòmic  
USE  Agrupació Europea d’Interès Econòmic (4016) 

Associació Europea de Centres Nacionals de 
Productivitat  
MT  7611 organitzacions europees  
UF  Agència Europea de Productivitat (AEP)  
UF  EANPC  
UF  EPA  
BT1  organització europea  

Associació Europea de Cooperació  
SN  Associació dissolta el 31 de desembre del 1998.  
MT  1006 institucions de la Unió Europea i funció 

pública europea  
UF  AEC  
BT1  organisme i agència de la UE  

BT2  organisme comunitari  

Associació Europea de Lliure Comerç  
USE  AELC (7611) 

Associació Internacional de Foment  
MT  7606 Nacions Unides  
UF  AIF  
UF  IDA  
BT1  Banc Mundial  

BT2  organisme especialitzat de les Nacions Uni-
des  

Associació Internacional de la Seguretat 
Social  
MT  7626 organitzacions no governamentals  
UF  AISS  
UF  ISSA  
BT1  organització no governamental  
RT  seguretat social  

Associació Llatinoamericana d’Integració  
USE  ALADI (7616) 
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Associació Llatinoamericana de Lliure Comerç 
(ALALC)  
USE  ALADI (7616) 

associació, llibertat d’ — (1236) 

Associació per la Pau  
SN  Iniciativa dirigida a millorar l’estabilitat i la se-

guretat a Europa tot enfortint els vincles entre 
l’OTAN i els països de l’Europa central i oriental 
o altres estats de la CSCE.  

MT  0816 equilibri internacional  
BT1  pau  
RT  Consell d’Associació Euroatlàntic  

associació política  
USE  partits polítics (0411) 

associació professional  
SN  Associacions de determinades professions  que 

no són considerades com a sindicats.  
MT  4426 relacions laborals i dret del treball  
UF  cambra sindical  
UF  consell sindical  
UF  gremi  
UF  organització interprofessional  
BT1  organització de les professions  

associació sense finalitat de lucre  
USE  societat sense finalitat de lucre (4016) 

(associació), societat  
USE  associació (2826) 

associació temporal d’empreses  
USE  consorci (4016) 

associacionisme  
USE  moviment associatiu (0431) 

Associacions de Bibliotecaris, Federació Inter-
nacional d’  
USE  FIAB (7626) 

associada, empresa  
USE  entesa (4031) 

associat, comerç — (2036) 

associat, estat  
USE  país associat (0811) 

associat, país — (0811) 

associat, país en desenvolupament no  
USE  país no associat (0811) 

associat, país menys desenvolupat no  
USE  país no associat (0811) 

associat, país no — (0811) 

*Association, International Air Transport   
*USE  IATA (7626) 

associatiu, moviment — (0431) 

associativa, activitat  
USE  vida associativa (2826) 

associativa, vida — (2826) 

Associats, Estats Africans i Malgaix  
USE  països de l’EAMA (7231) 

AST, grup de funcions  
USE  assistent (1006) 

astrofísica  
USE  astronomia (3606) 

astronàutica  
SN  Ciència i tècnica de la navegació espacial.  
MT  3606 ciències naturals i aplicades  
BT1  ciència de l’espai  
RT  navegació espacial  

astronomia  
MT  3606 ciències naturals i aplicades  
UF  astrofísica  
BT1  ciència de l’espai  
NT1  cosmologia  

Astúries  
USE  Principat d’Astúries (7211) 

Astúries, comunitat autònoma del Principat d’  
USE  Principat d’Astúries (7211) 

Astúries, Principat d’ — (7211) 

ateisme  
MT  2831 cultura i religió  
BT1  religió  

atemptat als drets humans  
USE  drets humans (1236) 

atemptat contra la seguretat de l’estat  
MT  1216 dret penal  
UF  delicte contra la seguretat de l’estat  
BT1  infracció  
RT  ordre públic  
RT  secret d’estat  

atenció a minusvàlids  
USE  ajuda als discapacitats (2836) 

*atenció, assignació per   
*USE  assignació per assistència (2836) 

*atenció primària, centre d’  
*USE  centre mèdic (2841) 

*atenció psicopedagògica (EAP), equip d’  
*USE  *servei educatiu (3216) 

atencions mèdiques  
USE  cura de la salut (2841) 

ateneu  
USE  organització cultural (2826) 

atenuant  
MT  1216 dret penal  
UF  circumstància atenuant  
BT1  responsabilitat criminal  
NT1  legítima defensa  

atenuant, circumstància  
USE  atenuant (1216) 

aterratge, pista d’  
USE  aeroport (4826) 

Àtica  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions de Grècia  

atípic, treball — (4406) 

Atlàntic  
USE  oceà Atlàntic (5211) 

atlàntic, Arc — (1616) 

Atlàntic del Nord-oest (CIPAN), Comissió Inter-
nacional de Pesqueries de l’  
USE  Organització de Pesqueries de l’Atlàntic del 

Nord-oest (7621) 

Atlàntic del Nord-oest, Organització de Pes-
queries de l’ — (7621) 

*Atlantic Fisheries Organization, Northwest   
*USE  Organització de Pesqueries de l’Atlàntic del 

Nord-oest (7621) 

Atlàntic Nord (CCAN), Consell de Cooperació 
de l’  
USE  Consell d’Associació Euroatlàntic (7621) 

Atlàntic Nord, Organització del Tractat de l’  
USE  OTAN (7621) 

Atlàntic, oceà — (5211) 

Atlàntica, Aliança  
USE  OTAN (7621) 

atlàntica, façana  
USE  Arc atlàntic (1616) 

atlàntica, regió  
USE  oceà Atlàntic (5211) 

atles  
MT  3221 documentació  
UF  mapa  
BT1  document  
RT  cartografia  

atmosfera  
MT  5211 medi natural  
UF  aire  
BT1  entorn físic  
NT1  ozó  
RT  condicions atmosfèriques  
RT  contaminació atmosfèrica  

atmosfera, ciència de l’  
USE  meteorologia (3606) 

atmosfèric, contaminant — (5216) 

atmosfèric, efecte d’hivernacle  
USE  efecte hivernacle (5216) 

atmosfèrica, contaminació — (5216) 

atmosfèrica, inclemència  
USE  intempèrie (5216) 

atmosfèriques, condicions — (5211) 

àtom  
MT  3606 ciències naturals i aplicades  
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UF  nucli atòmic  
BT1  física nuclear  

BT2  ciències físiques  

atòmic, dret  
USE  dret nuclear (6606) 

atòmic, nucli  
USE  àtom (3606) 

atòmic, reactor  
USE  reactor nuclear (6621) 

Atòmica, Agència Internacional per a l’Energia  
USE  Organisme Internacional d’Energia Atòmi-

ca (7621) 

atòmica, arma  
USE  arma nuclear (0821) 

atòmica, bomba  
USE  arma nuclear (0821) 

Atòmica, Comunitat Europea de l’Energia  
USE  CEEA (1016) 

atòmica, energia  
USE  energia nuclear (6621) 

atòmica, espectrometria  
USE  espectrometria (3606) 

Atòmica, Organisme Internacional d’Energia 
— (7621) 

atòmica, pila  
USE  reactor nuclear (6621) 

atòmica, radiació  
USE  radioactivitat (6621) 

Atòmica, Societat Europea d’Energia — (7611) 

atorgament del contracte  
USE  adjudicació de contracte administratiu (2006) 

ATP, acord — (4811) 

atracament  
USE  robatori (1216) 

atraccions, parc d’  
USE  zona de lleure (2826) 

atribució, competència d’  
USE  competència per matèria (1226) 

atribució, conflicte d’  
USE  conflicte jurisdiccional (1226) 

atribució d’escons  
USE  repartiment d’escons (0416) 

atribucions, delegació interorgànica d’  
USE  delegació de poders (0436) 

ATS  
USE  personal sanitari (2841) 

atur  
MT  4406 ocupació  
UF  desocupació  

UF  índex de desocupació  
UF  taxa de desocupació  
NT1  atur conjuntural  
NT1  atur de llarga durada  
NT1  atur dels treballadors migrants  
NT1  atur encobert  
NT1  atur estacional  
NT1  atur estructural  
NT1  atur femení  
NT1  atur juvenil  
NT1  atur parcial  
NT1  atur tècnic  
NT1  atur tecnològic  
RT  assegurança de desocupació  
RT  aturat  
RT  ingrés mínim de subsistència  
RT  lluita contra l’atur  
RT  mercat laboral  
RT  població no activa  

atur, assegurança d’  
USE  assegurança de desocupació (2836) 

atur cíclic  
USE  atur conjuntural (4406) 

atur conjuntural  
SN  Conseqüència d’una desacceleració temporal del 

creixement econòmic.  
MT  4406 ocupació  
UF  atur cíclic  
BT1  atur  
RT  recessió econòmica  

atur de llarga durada  
MT  4406 ocupació  
BT1  atur  

atur dels treballadors migrants  
MT  4406 ocupació  
BT1  atur  
RT  migrant  
RT  treballador migrant  

atur encobert  
SN  Fa referència a mà d’obra que no es pot conside-

rar com a desocupada perquè, per motius diver-
sos, no cerca feina de manera activa.  

MT  4406 ocupació  
BT1  atur  

atur estacional  
SN  Fluctuació de l’activitat dels assalariats segons 

les èpoques de l’any.  
MT  4406 ocupació  
BT1  atur  
RT  treball estacional  
RT  treballador de temporada  

atur estructural  
SN  És el que produeixen els canvis estructurals de 

l’economia, el progrés tècnic, la relocalització 
d’indústries o els canvis en la composició de 
la mà d’obra.  

MT  4406 ocupació  
BT1  atur  

atur femení  
MT  4406 ocupació  
BT1  atur  
RT  mà d’obra femenina  

atur juvenil  
MT  4406 ocupació  
BT1  atur  
RT  treballador jove  

atur, lluita contra l’ — (4406) 

atur parcial  
SN  Subutilització o utilització ineficaç de la mà 

d’obra.  
MT  4406 ocupació  
UF  subocupació  
BT1  atur  

atur, subsidi d’  
USE  assegurança de desocupació (2836) 

atur tècnic  
SN  Reducció involuntària i parcial de les hores de 

feina a conseqüència d’una baixa de la venda.  
MT  4406 ocupació  
BT1  atur  
RT  conflicte laboral  
RT  recessió econòmica  

atur tecnològic  
SN  És el que produeix el desenvolupament del pro-

grés tècnic que condueix a la desaparició de de-
terminats oficis i llocs de treball.  

MT  4406 ocupació  
BT1  atur  
RT  canvi tecnològic  

aturat  
MT  4411 mercat laboral  
UF  desocupat  
BT1  població activa  

BT2  mà d’obra  
RT  assegurança de desocupació  
RT  atur  
RT  lluita contra l’atur  

atzar, joc d’ — (2826) 

au  
USE  ocell (5211) 

au de corral d’engreix  
USE  ocell de corral (5631) 

au de corral de carn  
USE  ocell de corral (5631) 

audició pública  
USE  sessió pública (0426) 

*audiència, índex d’  
*USE  programa audiovisual (3226) 

audiència judicial  
USE  judici (1221) 

audiència nacional  
USE  jurisdicció judicial (1226) 

audiència provincial  
USE  jurisdicció judicial (1226) 

audiència territorial  
USE  jurisdicció judicial (1226) 

àudio, casset d’ — (3226) 
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àudio, cinta d’  
USE  casset d’àudio (3226) 

Àudio, DVD  
USE  disc (3226) 

audioconferència  
USE  teleconferència (3226) 

audiovisual, coproducció — (3226) 

audiovisual, document — (3221) 

audiovisual europeu, espai — (3226) 

audiovisual, indústria — (3226) 

audiovisual, material — (3226) 

audiovisual, pirateria — (3226) 

audiovisual, política — (3226) 

audiovisual, producció — (3226) 

audiovisual, programa — (3226) 

audiovisual, sector  
USE  indústria audiovisual (3226) 

auditor  
USE  comptable (4026) 

auditoria  
SN  Revisió metòdica que es porta a terme per esbrinar 

la situació general d’una empresa o per avaluar si 
una determinada activitat s’adequa a les disposici-
ons legals o a les normes de bona gestió.  

MT  4021 gestió administrativa  
BT1  gestió  
RT  control de gestió  
RT  verificació de comptes  

auditoria mediambiental  
USE  vigilància del medi ambient (5206) 

augment de la producció  
USE  creixement de la producció (6406) 

augment de preus  
USE  puja de preus (2451) 

augment salarial  
MT  4421 administració i remuneració del personal  
UF  alça de salaris  
UF  revalorització de salaris  
BT1  política salarial  
RT  cost de la vida  
RT  inflació  
RT  poder adquisitiu  

austeritat, política d’ — (1606) 

austral, Àfrica  
USE  Àfrica meridional (7221) 

austral, Comunitat per al Desenvolupament 
de l’Àfrica — (7616) 

austral, Mercat Comú de l’Àfrica oriental i — 
(7616) 

austral, organització de l’Àfrica  
USE  organització africana (7616) 

Austràlia  
MT  7226 Àsia-Oceania  
MT  7231 geografia econòmica  
MT  7236 geografia política  
UF  Commonwealth d’Austràlia  
BT1  Oceania  
BT1  país de l’APEC  
BT1  països de l’OCDE  
BT1  països de l’Anzus  
NT1  illa Norfolk  

Austràlia, Commonwealth d’  
USE  Austràlia (7226+7231+7236) 

australs francesos, territoris  
USE  terres australs i antàrtiques franceses (7241) 

australs i antàrtiques franceses, terres — 
(7241) 

australs, illes  
USE  Polinèsia Francesa (7231+7241) 

Àustria  
MT  7206 Europa  
MT  7231 geografia econòmica  
MT  7236 geografia política  
UF  República d’Àustria  
BT1  Europa occidental  
BT1  estat membre UE  
BT1  països de l’OCDE  
BT1  països del Consell d’Europa  
RT  regions d’Àustria  

Àustria, Alta — (7211) 

Àustria, Baixa — (7211) 

Àustria, regions d’ — (7211) 

Àustria, República d’  
USE  Àustria (7206+7231+7236) 

autarquia  
USE  autoabastament (2016) 

autoabastament  
MT  2016 intercanvis econòmics  
UF  autarquia  
BT1  abastament  
NT1  taxa d’autoabastament  

autoabastament alimentari  
USE  independència alimentària (0806) 

autoabastament, grau d’  
USE  taxa d’autoabastament (2016) 

autoabastament, taxa d’ — (2016) 

autobiografia  
USE  biografia (3221) 

autobús  
MT  4816 transport terrestre  
UF  autocar  
BT1  parc mòbil  

BT2  transport per carretera  
BT3  transport terrestre  

RT  estació d’autobusos  

autobusos, estació d’ — (2846) 

autocar  
USE  autobús (4816) 

autocaravana  
USE  vehicle de càmping (4811) 

autoconsum  
MT  2026 consum  
BT1  consum  
RT  agricultura de subsistència  

autocràcia  
USE  monocràcia (0406) 

autòctona, població — (2816) 

autodeterminació  
SN  El dret d’una nació o d’un poble a determinar la 

seva forma de govern sense interferències de fora.  
MT  0806 política internacional  
BT1  independència nacional  
RT  referèndum  

autoescola  
USE  ensenyament de la conducció (4806) 

autofinançament  
MT  2426 finançament i inversió  
BT1  política de finançament  

BT2  finançament  
RT  cash flow  

autogestió  
MT  4426 relacions laborals i dret del treball  
UF  autogestió obrera  
BT1  participació dels treballadors  

BT2  relació laboral  

autogestió obrera  
USE  autogestió (4426) 

autogovern  
USE  autonomia (0436) 

autolimitació  
MT  4031 competència  
BT1  restricció de la competència  
RT  acord de limitació  

autolimitació, acord d’  
USE  acord de limitació (2021) 

automació  
USE  automatització (6411) 

automàtic, caixer  
USE  banca electrònica (2416) 

automàtic, control  
USE  automatització (6411) 

automàtic, distribuïdor — (2036) 

automàtic, joc — (2826) 

automàtica, regulació  
USE  automatització (6411) 
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automàtica, traducció — (3231) 

automatització  
MT  6411 tecnologia i reglamentació tècnica  
UF  automació  
UF  control automàtic  
UF  regulació automàtica  
BT1  fabricació industrial  
RT  elecció de tecnologia  
RT  informàtica industrial  
RT  modernització de l’empresa  

automatitzada, documentació  
USE  informàtica documental (3236) 

automatitzat, ensenyament — (3206) 

automatitzat, sistema d’informació  
USE  sistema d’informació (3231) 

automòbil  
MT  4816 transport terrestre  
UF  cotxe  
UF  cotxe de turisme  
UF  vehicle automòbil  
BT1  parc mòbil  

BT2  transport per carretera  
BT3  transport terrestre  

RT  aparcament  
RT  contaminació per vehicles automotors  
RT  indústria de l’automòbil  
RT  taxi  

automòbil, accessori d’  
USE  equipament del vehicle (4811) 

automòbil, combustible d’  
USE  carburant (6616) 

automòbil, indústria de l’ — (6821) 

automòbil, lloguer d’  
USE  lloguer de vehicles (4811) 

automòbil, restes d’  
USE  residu metàl·lic (5216) 

automòbil, vehicle  
USE  automòbil (4816) 

automobilístic, parc  
USE  parc mòbil (4816) 

automòbils, assegurança d’ — (2431) 

automòbils, construcció d’  
USE  indústria de l’automòbil (6821) 

automotor, vehicle  
USE  vehicle de motor (4811) 

automotors, contaminació per vehicles — 
(5216) 

autònom d’importació, règim  
USE  política d’importació (2006) 

autònom de Gaza, territori  
USE  territoris autònoms de Palestina (7226+7231) 

autònom de Jericó, territori  
USE  territoris autònoms de Palestina (7226+7231) 

autònom, organisme  
USE  institució pública (0436) 

autònom, organisme comunitari  
USE  organisme i agència de la UE (1006) 

autònom, territori no — (1231) 

autònom, treballador  
USE  professió independent (4411) 

autònoma, administració de la comunitat  
USE  administració regional (0436) 

autònoma, assemblea de comunitat  
USE  parlament regional (0421) 

autònoma, comunitat — (0436) 

autònoma d’Andalusia, comunitat  
USE  Andalusia (7211) 

autònoma d’Extremadura, comunitat  
USE  Extremadura (7211) 

autònoma de Bolzano, província  
USE  província autònoma de Bozen (7211) 

autònoma de Bozen, província — (7211) 

autònoma de Cantàbria, comunitat  
USE  Cantàbria (7211) 

autònoma de Castella i Lleó, comunitat  
USE  Castella i Lleó (7211) 

autònoma de Castella-la Manxa, comunitat  
USE  Castella-la Manxa (7211) 

autònoma de Catalunya, comunitat  
USE  Catalunya (7211) 

Autònoma de Ceuta, Ciutat  
USE  Ceuta (7211) 

autònoma de Galícia, comunitat  
USE  Galícia (7211) 

autònoma de l’Aragó, comunitat  
USE  Aragó (7211) 

autònoma de la Regió de Múrcia, comunitat  
USE  Regió de Múrcia (7211) 

autònoma de La Rioja, comunitat  
USE  La Rioja (7211) 

autònoma de les Canàries, comunitat  
USE  illes Canàries (7211) 

autònoma de les Illes Balears, comunitat  
USE  illes Balears (7211) 

autònoma de Madeira, regió  
USE  Madeira (7211) 

Autònoma de Melilla, Ciutat  
USE  Melilla (7211) 

autònoma de Trento, província — (7211) 

autònoma del País Basc, comunitat  
USE  País Basc (7211) 

autònoma del Principat d’Astúries, comunitat  
USE  Principat d’Astúries (7211) 

*autònoma, pressupost de comunitat   
*USE  pressupost regional (2436) 

autònoma, propietat de comunitat  
USE  propietat pública (1211) 

autònoma, tribunal superior de justícia de la co-
munitat  
USE  jurisdicció superior (1226) 

autònomes, acord entre comunitats  
USE  cooperació administrativa (0436) 

autònomes, acord entre l’estat i les comunitats  
USE  cooperació administrativa (0436) 

*autònomes, cooperació entre comunitats  — 
(0436) 

*autònomes, cooperació estat-comunitats  — 
(0436) 

autònomes d’Espanya, comunitats  
USE  regions d’Espanya (7211) 

*autònomes i les entitats locals, acord entre 
les comunitats  — (0436) 

autonomia  
MT  0436 poder executiu i administració pública  
UF  autogovern  
UF  autonomia local  
UF  autonomia regional  
UF  estatut d’autonomia  
BT1  organització administrativa  
RT  comunitat autònoma  
RT  moviment autonomista  
RT  parlament regional  
RT  regionalisme  

autonomia administrativa  
SN  L’utilitzarem per a les institucions.  
MT  0436 poder executiu i administració pública  
BT1  organització administrativa  

autonomia dels discapacitats  
MT  2826 vida social  
BT1  discapacitat  

BT2  política social  

autonomia econòmica  
USE  independència econòmica (0806) 

autonomia, estatut d’  
USE  autonomia (0436) 

autonomia financera  
MT  2436 hisenda pública i política pressupostària  
BT1  política pressupostària  
RT  recursos propis  

autonomia local  
USE  autonomia (0436) 

*autonomia local, conflicte en defensa de l’ — 
(1206) 
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*autonomia pressupostària del parlament  
*USE  competències del parlament (0421) 

autonomia regional  
USE  autonomia (0436) 

autonomia reglamentària  
USE  competències del parlament (0421) 

*autonòmic, conseller  — (0436) 

autonòmic, dret  
USE  dret regional (1206) 

autonòmic, estat  
USE  estat regional (0406) 

autonòmic, govern  
USE  Govern (0436) 

autonòmic, mandat  
USE  mandat electoral (0421) 

autonòmic, organisme  
USE  administració regional (0436) 

autonòmic, parlament  
USE  parlament regional (0421) 

autonòmica, administració  
USE  administració regional (0436) 

autonòmica, ajuda  
USE  ajuda pública (1606) 

autonòmica, hisenda  
USE  hisenda regional (2436) 

autonòmica, legislació  
USE  dret regional (1206) 

autonòmica, llengua  
USE  llengua regional (3611) 

autonòmica, policia — (0431) 

autonòmica, subvenció  
USE  ajuda pública (1606) 

autonòmiques, eleccions  
USE  eleccions regionals (0416) 

autonomista, moviment — (0431) 

autonomista, partit — (0411) 

autònoms de Palestina, territoris — 
(7226+7231) 

autònoms, drets  
USE  drets de l’ADC (1021) 

autopista  
MT  4816 transport terrestre  
BT1  xarxa de carreteres  

BT2  transport per carretera  
BT3  transport terrestre  

autopista de la informació  
SN  Conjunt de serveis de comunicació i d’intercanvi 

d’informació oferta per les xarxes digitals.  
MT  3231 informació i tractament de la informació  

UF  infovia  
BT1  xarxa d’informació  

BT2  informació  
RT  difusió de la informació  
RT  internet  
RT  multimèdia  
RT  xarxa informàtica  

autopista, peatge d’  
USE  peatge (4806) 

autòpsia  
USE  medicina forense (2841) 

autor  
USE  professió literària (2831) 

autor, dret d’  
USE  drets d’autor (6416) 

autor, dret moral de l’  
USE  drets d’autor (6416) 

autor, drets d’ — (6416) 

autoregulació  
SN  Conjunt d’instruments d’aplicació consensual 

dictats pels professionals a iniciativa pròpia o 
en col·laboració amb els consumidors o l’estat i 
que, per regla general, no tenen força legal.  

MT  1206 fonts i branques del dret  
UF  coregulació  
UF  reglamentació voluntària  
BT1  fonts del dret  
RT  mètode obert de coordinació  
RT  norma  

autoritari, règim — (0406) 

autoritat, abús d’  
USE  abús de poder (1211) 

Autoritat, Alta  
USE  CECA (1016) 

autoritat de control  
USE  poder de control (0406) 

autoritat de cosa jutjada  
USE  execució de sentència (1221) 

Autoritat Europea de Seguretat Alimentària  
MT  1006 institucions de la Unió Europea i funció 

pública europea  
UF  EFSA  
BT1  organisme i agència de la UE  

BT2  organisme comunitari  
RT  seguretat alimentària  

Autoritat Palestina de Cisjordània i la Franja de 
Gaza  
USE  territoris autònoms de Palestina (7226+7231) 

autoritat pressupostària  
USE  poder pressupostari (2441) 

autoritat pública  
USE  poders públics (0406) 

autoritats de l’estat  
USE  poders públics (0406) 

autorització d’entesa  
MT  4031 competència  
UF  autorització de concentració  
BT1  reglamentació sobre enteses  

BT2  dret de la competència  
RT  entesa il·lícita  

autorització d’entesa, exempció d’ — (4031) 

autorització d’exportació  
USE  llicència d’exportació (2011) 

autorització d’importació  
USE  llicència d’importació (2011) 

autorització de comercialització  
USE  autorització de venda (2031) 

autorització de compromís  
USE  compromís de les despeses (2441) 

autorització de concentració  
USE  autorització d’entesa (4031) 

autorització de la despesa  
USE  liquidació de despeses (2441) 

autorització de pesca  
USE  permís de pesca (5641) 

autorització de pràctiques concertades, exemp-
ció d’  
USE  exempció d’autorització d’entesa (4031) 

autorització de residència  
USE  dret de residència (1231) 

autorització de tractats  
USE  competències del parlament (0421) 

autorització de transport  
MT  4806 política de transports  
BT1  reglamentació del transport  

autorització de venda  
MT  2031 comercialització  
UF  autorització de comercialització  
UF  prohibició de venda  
BT1  comercialització  
RT  homologació  

autorització pressupostària  
MT  2441 pressupost  
BT1  execució del pressupost  

autoritzada, captura — (5641) 

autoritzada, captura total  
USE  captura autoritzada (5641) 

autoritzada, construcció no  
USE  construcció il·legal (2846) 

autoritzades, total de captures  
USE  captura autoritzada (5641) 

autoritzat de captures, total  
USE  captura autoritzada (5641) 

autoritzat, pes total  
USE  pes i dimensions (4811) 
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autoritzat, preu — (2451) 

autoservei  
MT  2036 distribució  
UF  botiga d’autoservei  
*UF  *tenda d’autoservei  
BT1  comerç al detall  

BT2  distribució comercial  

autoservei, botiga d’  
USE  autoservei (2036) 

*autoservei, tenda d’  
*USE  autoservei (2036) 

autovia  
MT  4816 transport terrestre  
UF  via de circumval·lació  
BT1  xarxa de carreteres  

BT2  transport per carretera  
BT3  transport terrestre  

Auvergne, bleu d’  
USE  formatge de pasta blava (6016) 

auxili i d’obres públiques de les Nacions Unides 
per als refugiats de Palestina al Pròxim Orient, 
organisme d’  
USE  UNRWA (7606) 

auxiliar  
MT  4411 mercat laboral  
UF  ajudant  
BT1  mà d’obra  

auxiliar CE, agent  
USE  agent CE (1006) 

auxiliar de clínica  
USE  personal sanitari (2841) 

auxiliar de l’administració de justícia  
USE  personal de l’administració de justícia (1226) 

auxiliar sanitari  
USE  personal sanitari (2841) 

auxilis, primers — (2841) 

aval  
USE  garantia (1211) 

avaluació científica  
USE  peritatge científic (6416) 

avaluació comparativa  
USE  anàlisi comparativa (6416) 

avaluació comparativa de resultats  
SN  Mètode que, un cop feta l’anàlisi econòmica i 

comparativa de les diferències de resultats i les 
causes d’aquestes, procura destacar i fer conèi-
xer els mètodes emprats que han produït els 
millors resultats.  

MT  6411 tecnologia i reglamentació tècnica  
UF  benchmarking  
UF  comparació competitiva  
UF  comparació de resultats  
BT1  tecnologia  
RT  anàlisi comparativa  
RT  anàlisi econòmica  

RT  anàlisi qualitativa  
RT  competitivitat  
RT  estratègia europea d’ocupació  
RT  productivitat  

avaluació continuada  
USE  avaluació de coneixements (3216) 

avaluació de coneixements  
MT  3216 organització de l’ensenyament  
UF  avaluació continuada  
UF  control de coneixements  
BT1  treball escolar  

avaluació de l’ajuda  
SN  Examen independent i objectiu de la pertinença, 

l’eficàcia, l’impacte i la viabilitat d’una interven-
ció humanitària per treure’n conclusions.  

MT  0811 política de cooperació  
BT1  règim d’ajudes  

BT2  política d’ajudes  
RT  avaluació de projectes  
RT  ECHO  

avaluació de les opcions científiques i tecnolò-
giques (STOA)  
USE  avaluació tecnològica (6411) 

avaluació de les tecnologies  
USE  avaluació tecnològica (6411) 

Avaluació de Medicaments, Agència Europea 
per a l’  
USE  Agència Europea de Medicaments (1006) 

avaluació de programes  
USE  avaluació de projectes (4021) 

avaluació de projectes  
MT  4021 gestió administrativa  
UF  anàlisi de projectes  
UF  apreciació de projectes  
UF  avaluació de programes  
UF  valoració de projectes  
BT1  programa d’actuació  

BT2  gestió  
RT  avaluació de l’ajuda  
RT  avaluació tecnològica  
RT  mètode d’avaluació  
RT  pla de desenvolupament  
RT  projecte d’investigació  
RT  projecte industrial  

avaluació de recursos  
MT  5206 política del medi ambient  
UF  estimació de recursos  
UF  inventari de recursos  
UF  prospecció de recursos  
UF  valoració de recursos  
BT1  gestió de recursos  

BT2  política de medi ambient  

avaluació del personal  
USE  qualificació del personal (4421) 

avaluació econòmica  
USE  anàlisi econòmica (1631) 

avaluació mediambiental  
USE  impacte ambiental (5206) 

avaluació, mètode d’ — (6416) 

avaluació, missió d’  
USE  missió d’observació (0806) 

avaluació pressupostària  
MT  2441 pressupost  
UF  anàlisi pressupostària  
BT1  procediment pressupostari  
RT  recursos pressupostaris  

avaluació professional  
USE  qualificació del personal (4421) 

avaluació tecnològica  
MT  6411 tecnologia i reglamentació tècnica  
UF  avaluació de les opcions científiques i tecno-

lògiques (STOA)  
UF  avaluació de les tecnologies  
BT1  tecnologia  
NT1  prospectiva tecnològica  
RT  avaluació de projectes  
RT  mètode d’avaluació  
RT  resultat de la investigació  

avançada, persona d’edat  
USE  tercera edat (2816) 

avançada, tecnologia  
USE  nova tecnologia (6411) 

avançada, treballador d’edat — (4411) 

avançat, material — (6411) 

avançat, país  
USE  país industrialitzat (1611) 

avançat, país menys  
USE  país menys desenvolupat (1611) 

avantatge aranzelari  
USE  aranzel preferencial (2011) 

avantprojecte de pressupost  
MT  2441 pressupost  
BT1  elaboració del pressupost  

BT2  procediment pressupostari  
RT  avantprojecte de pressupost CE  

avantprojecte de pressupost CE  
MT  1021 finances comunitàries  
BT1  elaboració del pressupost comunitari  
RT  avantprojecte de pressupost  

avellana  
USE  fruit de clofolla (6006) 

*Avellanes i Santa Linya, les  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Noguera  

*avena  
*USE  civada (6006) 

avet  
USE  arbre perennifoli (5636) 
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*Avià  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Berguedà  

aviació  
USE  transport aeri (4826) 

aviació, carburant d’  
USE  combustible d’aviació (6616) 

aviació civil  
MT  4826 transport aeri i espacial  
UF  aeronàutica civil  
BT1  transport aeri  
RT  Conferència Europea d’Aviació Civil  
RT  Organització d’Aviació Civil Internacional  

Aviació Civil, Conferència Europea d’ — (7611) 

Aviació Civil Internacional, Organització d’ — 
(7606) 

aviació, combustible d’ — (6616) 

aviació de guerra  
USE  aviació militar (0821) 

aviació, gasolina d’  
USE  combustible d’aviació (6616) 

aviació militar  
MT  0821 defensa  
UF  aeronàutica militar  
UF  aviació de guerra  
UF  avió de reconeixement  
UF  avió de transport de tropes  
UF  avió militar  
UF  força aeronaval  
BT1  armament  
NT1  avió de combat  
NT1  bombarder  
NT1  helicòpter de combat  
RT  avió  
RT  exèrcit de l’aire  
RT  flota aèria  
RT  transport aeri  

aviària, grip — (5631) 

aviària, influença  
USE  grip aviària (5631) 

aviària, pesta  
USE  grip aviària (5631) 

aviària, virus de la grip  
USE  grip aviària (5631) 

avicultura  
MT  5631 activitat agropecuària  
UF  cria d’aviram  
BT1  cria de bestiar  
RT  ocell  

*Àvila  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*BT1  Castella i Lleó  

*BT2  regions d’Espanya  

*Avinyó  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Bages  

*Avinyonet de Puigventós  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Empordà  

*Avinyonet del Penedès  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Penedès  

avió  
MT  4826 transport aeri i espacial  
UF  aerodina  
UF  aeronau  
UF  aeroplà  
UF  avió civil  
UF  avió comercial  
UF  avió de passatgers  
UF  avió de transport  
UF  avió de turisme  
UF  equip aeronàutic  
UF  material aeronàutic  
BT1  flota aèria  

BT2  transport aeri  
RT  aviació militar  
RT  avió de combat  
RT  indústria aeronàutica  

avió civil  
USE  avió (4826) 

avió comercial  
USE  avió (4826) 

avió de caça  
USE  avió de combat (0821) 

avió de combat  
MT  0821 defensa  
UF  avió de caça  
BT1  aviació militar  

BT2  armament  
RT  avió  

avió de passatgers  
USE  avió (4826) 

avió de reconeixement  
USE  aviació militar (0821) 

avió de transport  
USE  avió (4826) 

avió de transport de tropes  
USE  aviació militar (0821) 

avió de turisme  
USE  avió (4826) 

avió militar  
USE  aviació militar (0821) 

avió, pilot d’  
USE  tripulació (4811) 

avió, segrest d’  
USE  pirateria (1216) 

avions, seguretat dels  
USE  seguretat aèria (4806) 

aviram  
USE  ocell de corral (5631) 

aviram, cria d’  
USE  avicultura (5631) 

avis, residència d’  
USE  equipament social (2836) 

avortament  
MT  2806 família  
UF  avortament legal  
UF  interrupció de l’embaràs  
UF  interrupció voluntària de l’embaràs  
BT1  control de natalitat  

BT2  planificació familiar  
NT1  avortament il·legal  
NT1  avortament terapèutic  

avortament il·legal  
MT  2806 família  
BT1  avortament  

BT2  control de natalitat  
BT3  planificació familiar  

avortament legal  
USE  avortament (2806) 

avortament terapèutic  
MT  2806 família  
BT1  avortament  

BT2  control de natalitat  
BT3  planificació familiar  

Azerbaidjan  
MT  7206 Europa  
MT  7236 geografia política  
UF  República d’Azerbaidjan  
BT1  país del Caucas  

BT2  Europa central i oriental  
BT1  països de la CEI  
BT1  països del Consell d’Europa  

Azerbaidjan, República d’  
USE  Azerbaidjan (7206+7236) 

babeurre  
USE  subproducte de la llet (6016) 

baby sitting  
USE  guarda d’infants (2826) 

Bacau  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  Romania del Nord-est  

BT2  regions de Romania  
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*bacó  
*USE  producte carni (6026) 

bacon  
USE  producte carni (6026) 

bacteriana, malaltia  
USE  malaltia infecciosa (2841) 

bacteriologia  
USE  biologia (3606) 

bacteriològica, arma  
USE  arma biològica (0821) 

BAD  
USE  Banc Africà de Desenvolupament (7616) 

*Badajoz  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*BT1  Extremadura  

*BT2  regions d’Espanya  

*Badalona  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Barcelonès  

Baden-Württemberg  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions d’Alemanya  

badia  
USE  golf (1231) 

*Badia del Vallès  
*SN  *Municipi que fins l’11 de gener del 1995 s’ano-

menà Badia (DOGC núm. 1996).  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Vallès Occidental  

Bafd  
USE  Banc Africà de Desenvolupament (7616) 

*Bagà  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Berguedà  

*Bages  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*NT1  *Aguilar de Segarra  
*NT1  *Artés  
*NT1  *Avinyó  
*NT1  *Balsareny  
*NT1  *Calders  
*NT1  *Callús  
*NT1  *Cardona  
*NT1  *Castellbell i el Vilar  
*NT1  *Castellfollit del Boix  
*NT1  *Castellgalí  
*NT1  *Castellnou de Bages  

*NT1  *Estany, l’  
*NT1  *Fonollosa  
*NT1  *Gaià  
*NT1  *Manresa  
*NT1  *Marganell  
*NT1  *Moià  
*NT1  *Monistrol de Calders  
*NT1  *Monistrol de Montserrat  
*NT1  *Mura  
*NT1  *Navarcles  
*NT1  *Navàs  
*NT1  *Pont de Vilomara i Rocafort, el  
*NT1  *Rajadell  
*NT1  *Sallent  
*NT1  *Sant Feliu Sasserra  
*NT1  *Sant Fruitós de Bages  
*NT1  *Sant Joan de Vilatorrada  
*NT1  *Sant Mateu de Bages  
*NT1  *Sant Salvador de Guardiola  
*NT1  *Sant Vicenç de Castellet  
*NT1  *Santa Maria d’Oló  
*NT1  *Santpedor  
*NT1  *Súria  
*NT1  *Talamanca  
*RT  *àmbit de les comarques centrals  

*Bages, Castellnou de  — (7211+9999) 

*Bages, Sant Fruitós de  — (7211+9999) 

*Bages, Sant Mateu de  — (7211+9999) 

Bahames  
MT  7216 Amèrica  
MT  7231 geografia econòmica  
MT  7236 geografia política  
UF  Commonwealth de les Bahames  
BT1  Grans Antilles  

BT2  Carib  
BT1  països de l’ACP  
BT1  països del SELA  
BT1  països del Caricom  
BT1  països de l’OEA  

Bahames, Commonwealth de les  
USE  Bahames (7216+7231+7236) 

Bahrain  
MT  7226 Àsia-Oceania  
MT  7231 geografia econòmica  
MT  7236 geografia política  
UF  Regne de Bahrain  
BT1  país del Golf  

BT2  Pròxim Orient i Orient Mitjà  
BT1  països del CCG  
BT1  països de la Lliga Àrab  

Bahrain, Regne de  
USE  Bahrain (7226+7231+7236) 

baia  
USE  fruit de baia (6006) 

baia, fruit de — (6006) 

*Baix Camp  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*NT1  *Albiol, l’  
*NT1  *Aleixar, l’  
*NT1  *Alforja  
*NT1  *Almoster  
*NT1  *Arbolí  

*NT1  *Argentera, l’  
*NT1  *Borges del Camp, les  
*NT1  *Botarell  
*NT1  *Cambrils  
*NT1  *Capafonts  
*NT1  *Castellvell del Camp  
*NT1  *Colldejou  
*NT1  *Duesaigües  
*NT1  *Febró, la  
*NT1  *Maspujols  
*NT1  *Mont-roig del Camp  
*NT1  *Montbrió del Camp  
*NT1  *Prades  
*NT1  *Pratdip  
*NT1  *Reus  
*NT1  *Riudecanyes  
*NT1  *Riudecols  
*NT1  *Riudoms  
*NT1  *Selva del Camp, la  
*NT1  *Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant  
*NT1  *Vilanova d’Escornalbou  
*NT1  *Vilaplana  
*NT1  *Vinyols i els Arcs  
*RT  *àmbit del Camp de Tarragona  

*Baix Ebre  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*NT1  *Aldea, l’  
*NT1  *Aldover  
*NT1  *Alfara de Carles  
*NT1  *Ametlla de Mar, l’  
*NT1  *Ampolla, l’  
*NT1  *Benifallet  
*NT1  *Camarles  
*NT1  *Deltebre  
*NT1  *Paüls  
*NT1  *Perelló, el  
*NT1  *Roquetes  
*NT1  *Tivenys  
*NT1  *Tortosa  
*NT1  *Xerta  
*RT  *àmbit de les Terres de l’Ebre  

*Baix Empordà  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*NT1  *Albons  
*NT1  *Begur  
*NT1  *Bellcaire d’Empordà  
*NT1  *Bisbal d’Empordà, la  
*NT1  *Calonge  
*NT1  *Castell-Platja d’Aro  
*NT1  *Colomers  
*NT1  *Corçà  
*NT1  *Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura  
*NT1  *Foixà  
*NT1  *Fontanilles  
*NT1  *Forallac  
*NT1  *Garrigoles  
*NT1  *Gualta  
*NT1  *Jafre  
*NT1  *Mont-ras  
*NT1  *Palafrugell  
*NT1  *Palamós  
*NT1  *Palau-sator  
*NT1  *Pals  
*NT1  *Parlavà  
*NT1  *Pera, la  
*NT1  *Regencós  
*NT1  *Rupià  
*NT1  *Sant Feliu de Guíxols  
*NT1  *Santa Cristina d’Aro  
*NT1  *Serra de Daró  
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*NT1  *Tallada d’Empordà, la  
*NT1  *Torrent  
*NT1  *Torroella de Montgrí  
*NT1  *Ullà  
*NT1  *Ullastret  
*NT1  *Ultramort  
*NT1  *Vall-llobrega  
*NT1  *Verges  
*NT1  *Vilopriu  
*RT  *àmbit de les comarques gironines  

*Baix Llobregat  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*NT1  *Abrera  
*NT1  *Begues  
*NT1  *Castelldefels  
*NT1  *Castellví de Rosanes  
*NT1  *Cervelló  
*NT1  *Collbató  
*NT1  *Corbera de Llobregat  
*NT1  *Cornellà de Llobregat  
*NT1  *Esparreguera  
*NT1  *Esplugues de Llobregat  
*NT1  *Gavà  
*NT1  *Martorell  
*NT1  *Molins de Rei  
*NT1  *Olesa de Montserrat  
*NT1  *Pallejà  
*NT1  *Palma de Cervelló, la  
*NT1  *Papiol, el  
*NT1  *Prat de Llobregat, el  
*NT1  *Sant Andreu de la Barca  
*NT1  *Sant Boi de Llobregat  
*NT1  *Sant Climent de Llobregat  
*NT1  *Sant Esteve Sesrovires  
*NT1  *Sant Feliu de Llobregat  
*NT1  *Sant Joan Despí  
*NT1  *Sant Just Desvern  
*NT1  *Sant Vicenç dels Horts  
*NT1  *Santa Coloma de Cervelló  
*NT1  *Torrelles de Llobregat  
*NT1  *Vallirana  
*NT1  *Viladecans  
*RT  *àmbit metropolità  

*Baix Pallars  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Pallars Sobirà  

*Baix Penedès  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*NT1  *Albinyana  
*NT1  *Arboç, l’  
*NT1  *Banyeres del Penedès  
*NT1  *Bellvei  
*NT1  *Bisbal del Penedès, la  
*NT1  *Bonastre  
*NT1  *Calafell  
*NT1  *Cunit  
*NT1  *Llorenç del Penedès  
*NT1  *Masllorenç  
*NT1  *Montmell, el  
*NT1  *Sant Jaume dels Domenys  
*NT1  *Santa Oliva  
*NT1  *Vendrell, el  
*RT  *àmbit del Camp de Tarragona  

Baixa Àustria  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
UF  Niederösterreich  
BT1  regions d’Àustria  

Baixa, Cambra  
USE  cambra d’elecció directa (0421) 

*Baixa Carniola  
*USE  Eslovènia sud-oriental (7211) 

baixa, classe — (2821) 

baixa de preus  
MT  2451 preus  
UF  caiguda de preus  
UF  disminució de preus  
BT1  fluctuació de preus  

baixa de salaris  
USE  reducció de salaris (4421) 

Baixa Normandia  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions de França  

baixa per malaltia  
MT  2836 protecció social  
UF  llicència per malaltia  
BT1  permís social  
RT  malaltia  

baixa per maternitat  
MT  2836 protecció social  
BT1  permís social  
RT  maternitat  

baixa, renda — (1626) 

Baixa Saxònia  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions d’Alemanya  

Baixa Silèsia, voivodat de la — (7211) 

*Baixa, la, Vilella  — (7211+9999) 

*baixes, línia aèria amb tarifes   
*USE  companyia aèria de baix cost (4826) 

Baixos, Països — (7206+7231+7236) 

Baixos, països d’ultramar del Regne dels Països  
USE  PTU dels Països Baixos (7241) 

Baixos, PTU dels Països — (7241) 

Baixos, regions dels Països — (7211) 

Baixos, Regne dels Països  
USE  Països Baixos (7206+7231+7236) 

*Balaguer  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Noguera  

*Balaguer, Alòs de  — (7211+9999) 

*Balaguer, Os de  — (7211+9999) 

*Balaguer, Vallfogona de  — (7211+9999) 

balanç  
MT  4026 gestió comptable  
UF  balanç comptable  
UF  balanç consolidat  
BT1  comptabilitat general  

BT2  comptabilitat  
RT  anàlisi de balanços  

balanç comptable  
USE  balanç (4026) 

balanç consolidat  
USE  balanç (4026) 

balanç d’abastament  
MT  2016 intercanvis econòmics  
BT1  abastament  

balanç ecològic  
USE  impacte ambiental (5206) 

balanç energètic  
MT  6606 política energètica  
UF  estadística energètica  
UF  situació energètica  
BT1  política energètica  
NT1  consum d’energia  
NT1  demanda energètica  
NT1  disponibilitat d’energia  
NT1  oferta energètica  
NT1  preu de l’energia  
NT1  producció d’energia  
NT1  proveïment energètic  
NT1  rendiment energètic  
NT1  utilització de l’energia  
RT  estadística  

balanç social  
SN  Informe que presenta les despeses d’una em-

presa i les seves prestacions en funció de l’en-
torn social. Inclou, entre altres, l’enunciat d’una 
política social, els objectius i les mesures que 
s’han previst per concretar-la. Utilitzarem el des-
criptor “humanització del treball” per a totes les 
qüestions relacionades amb la qualitat de vida 
en el treball.  

MT  4426 relacions laborals i dret del treball  
BT1  dret del treball  

balança comercial  
MT  2406 relacions monetàries  
UF  balança de mercaderies  
UF  balança visible  
BT1  balança de pagaments  
RT  comptabilitat nacional  
RT  indicador econòmic  
RT  intercanvi comercial  
RT  oferta i demanda  
RT  terme de l’intercanvi  
RT  tipus de canvi  

balança d’invisibles  
MT  2406 relacions monetàries  
UF  intercanvi invisible  
UF  operació invisible  
UF  transacció invisible  
BT1  balança de pagaments  
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balança de mercaderies  
USE  balança comercial (2406) 

balança de pagaments  
MT  2406 relacions monetàries  
UF  balança per compte corrent  
UF  balança per compte de capital  
NT1  balança comercial  
NT1  balança d’invisibles  
NT1  balança deficitària  
RT  ajust monetari  
RT  assistència financera  
RT  clàusula de salvaguarda  
RT  deute exterior  
RT  finançament compensatori  
RT  mecanisme de suport  
RT  moviment de capitals  
RT  pagament internacional  
RT  regulació de transaccions  

balança de pagaments, dèficit de la  
USE  balança deficitària (2406) 

balança de pagaments, superàvit de la  
USE  balança deficitària (2406) 

balança deficitària  
MT  2406 relacions monetàries  
UF  balança excedentària  
UF  dèficit de la balança de pagaments  
UF  superàvit de la balança de pagaments  
BT1  balança de pagaments  
RT  dèficit  

balança excedentària  
USE  balança deficitària (2406) 

balança per compte corrent  
USE  balança de pagaments (2406) 

balança per compte de capital  
USE  balança de pagaments (2406) 

balança visible  
USE  balança comercial (2406) 

balanços, anàlisi de — (4021) 

balcànic occidental, país  
USE  Balcans occidentals (7231) 

Balcans  
USE  Balcans occidentals (7231) 

Balcans, Europa dels  
USE  Balcans occidentals (7231) 

Balcans occidentals  
MT  7231 geografia econòmica  
UF  Balcans  
UF  Europa dels Balcans  
UF  país balcànic occidental  
UF  península dels Balcans  
NT1  Albània  
NT1  Antiga República Iugoslava de Macedònia  
NT1  Montenegro  
NT1  Sèrbia  

NT2  Vojvodina  
RT  acord d’estabilització i d’associació  

Balcans, península dels  
USE  Balcans occidentals (7231) 

Balears  
USE  illes Balears (7211) 

Balears, comunitat autònoma de les Illes  
USE  illes Balears (7211) 

Balears, illes — (7211) 

balena  
MT  5211 medi natural  
BT1  mamífer marí  

BT2  mamífer salvatge  
BT3  fauna  

BT4  vida silvestre  

*Balenyà  
*SN  *Municipi que fins el 29 d’octubre del 1991 

s’anomenà els Hostalets de Balenyà.  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Osona  

Bali  
MT  7226 Àsia-Oceania  
MT  7231 geografia econòmica  

BT2  Sud-est asiàtic  
BT1  Indonèsia  

BT2  país de l’APEC  
BT2  països de l’OPEP  
BT2  països de l’ASEAN  

balístic, míssil — (0821) 

ball  
USE  espectacles (2831) 

ballarí  
USE  professió artística (2831) 

ballet  
USE  espectacles (2831) 

balneari  
USE  medicina natural (2841) 

*Balsareny  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Bages  

Bàltica, Consell d’Estats de la Mar — (7611) 

Bàltica, mar — (5211) 

bàltics, estats  
USE  països bàltics (7206) 

bàltics, països — (7206) 

bàltiques, repúbliques  
USE  països bàltics (7206) 

banalitzats, banda de canals  
USE  banda de freqüències (3226) 

banc  
MT  2416 institucions financeres i de crèdit  
UF  banca  
BT1  institució financera  
NT1  banc agrícola  
NT1  banc comercial  
NT1  banc cooperatiu  

NT2  cooperativa de crèdit  
NT1  banc d’inversió  
NT1  banc de desenvolupament  
NT1  banc industrial  
NT1  banc popular  
NT1  banc privat  
NT1  banc públic  
NT1  caixa d’estalvis  
NT1  caixa hipotecària  
RT  activitat bancària  
RT  banc central  
RT  dret bancari  

Banc Africà de Desenvolupament  
MT  7616 organitzacions extraeuropees  
UF  AFDB Group  
UF  BAD  
UF  Bafd  
UF  Grup del Banc Africà de Desenvolupament  
BT1  organització africana  
RT  banc de desenvolupament  

Banc Africà de Desenvolupament, Grup del  
USE  Banc Africà de Desenvolupament (7616) 

banc agrícola  
MT  2416 institucions financeres i de crèdit  
UF  Banc de Crèdit Agrícola  
UF  caixa rural  
BT1  banc  

BT2  institució financera  
RT  crèdit agrícola  

Banc Asiàtic de Desenvolupament  
MT  7616 organitzacions extraeuropees  
UF  ADB  
UF  Basd  
BT1  organització asiàtica  
RT  banc de desenvolupament  

banc, bitllet de  
USE  moneda fiduciària (2411) 

banc central  
MT  2411 economia monetària  
UF  Banc d’Espanya  
UF  banc emissor  
UF  banc federal  
UF  banc nacional  
BT1  política monetària  
RT  Banc Central Europeu  
RT  Banc de Pagaments Internacionals  
RT  banc  
RT  política creditícia  
RT  Sistema Europeu de Bancs Centrals  

Banc Central Europeu  
MT  1006 institucions de la Unió Europea i funció 

pública europea  
UF  BCE  
BT1  òrgan comunitari  
RT  banc central  
RT  Sistema Europeu de Bancs Centrals  
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Banc Centreamericà d’Integració Econòmica  
MT  7616 organitzacions extraeuropees  
UF  BCIE  
BT1  mercat comú centreamericà  

BT2  Sistema d’Integració de l’Amèrica Central  
BT3  organització llatinoamericana  

RT  banc de desenvolupament  

banc comercial  
MT  2416 institucions financeres i de crèdit  
UF  banc de dipòsits  
UF  banc de negocis  
BT1  banc  

BT2  institució financera  
RT  crèdit comercial  

banc cooperatiu  
MT  2416 institucions financeres i de crèdit  
BT1  banc  

BT2  institució financera  
NT1  cooperativa de crèdit  

Banc d’Espanya  
USE  banc central (2411) 

banc d’esperma  
USE  procreació artificial (2806) 

banc d’inversió  
MT  2416 institucions financeres i de crèdit  
BT1  banc  

BT2  institució financera  
RT  Banc Europeu d’Inversions  
RT  inversió  
RT  política d’inversió  

banc d’òrgans  
USE  trasplantació d’òrgans (2841) 

Banc de Crèdit Agrícola  
USE  banc agrícola (2416) 

banc de crèdit hipotecari  
USE  caixa hipotecària (2416) 

banc de dades  
USE  base de dades (3236) 

banc de desenvolupament  
MT  2416 institucions financeres i de crèdit  
UF  banc regional de desenvolupament  
BT1  banc  

BT2  institució financera  
RT  ajuda financera  
RT  Banc Africà de Desenvolupament  
RT  Banc Asiàtic de Desenvolupament  
RT  Banc Centreamericà d’Integració Econòmica  
RT  Banc de Desenvolupament del Carib  
RT  Banc Interamericà de Desenvolupament  
RT  Banc Mundial  
RT  BERD  
RT  finançament de l’ajuda  
RT  política de desenvolupament  

Banc de Desenvolupament del Carib  
MT  7616 organitzacions extraeuropees  
UF  BDC  
UF  Caribank  
UF  CDB  
BT1  organització americana  
RT  banc de desenvolupament  

Banc de Desenvolupament del Consell d’Euro-
pa (CEB)  
USE  fons del Consell d’Europa (7611) 

banc de dipòsits  
USE  banc comercial (2416) 

banc de negocis  
USE  banc comercial (2416) 

Banc de Pagaments Internacionals  
MT  7621 organitzacions mundials  
UF  BIS  
UF  BPI  
BT1  organització mundial  
RT  acord monetari europeu  
RT  banc central  

banc de pesca  
USE  lloc de pesca (5641) 

banc de sang  
USE  transfusió de sang (2841) 

banc de terres  
SN  Organisme creat per adquirir terres o explota-

cions agrícoles en venda i revendre-les un cop 
reestructurades.  

MT  5616 sistema d’explotació agrària  
UF  Société d’Aménagement Foncier et d’Établis-

sement Rural  
BT1  propietat rústica  
RT  agrupació d’explotacions  

banc emissor  
USE  banc central (2411) 

Banc Europeu d’Inversions  
MT  1006 institucions de la Unió Europea i funció 

pública europea  
UF  BEI  
UF  EIB  
BT1  òrgan comunitari  
NT1  Fons Europeu d’Inversions  
RT  banc d’inversió  
RT  nou instrument comunitari  
RT  préstec BEI  

Banc Europeu de Reconstrucció i Desenvolupa-
ment  
USE  BERD (7611) 

banc federal  
USE  banc central (2411) 

Banc Hipotecari d’Espanya  
USE  caixa hipotecària (2416) 

banc industrial  
MT  2416 institucions financeres i de crèdit  
BT1  banc  

BT2  institució financera  
RT  crèdit industrial  

Banc Interamericà de Desenvolupament  
MT  7616 organitzacions extraeuropees  
UF  BID  
UF  IDB  
BT1  organització llatinoamericana  
NT1  Institut per a la Integració de l’Amèrica Llatina  
RT  banc de desenvolupament  

Banc Internacional de Reconstrucció i Desenvo-
lupament (BIRD)  
USE  Banc Internacional de Reconstrucció i Fo-

ment (7606) 

Banc Internacional de Reconstrucció i Foment  
MT  7606 Nacions Unides  
UF  Banc Internacional de Reconstrucció i Desen-

volupament (BIRD)  
UF  BIRF  
UF  IBRD  
BT1  Banc Mundial  

BT2  organisme especialitzat de les Nacions Uni-
des  

Banc Mundial  
MT  7606 Nacions Unides  
UF  Grup del Banc Mundial  
BT1  organisme especialitzat de les Nacions Uni-

des  
NT1  Associació Internacional de Foment  
NT1  Banc Internacional de Reconstrucció i Foment  
NT1  Centre Internacional de Resolució de Diferèn-

cies sobre Inversions  
NT1  Corporació Financera Internacional  
NT1  Organisme Multilateral de Garantia d’Inver-

sions  
RT  banc de desenvolupament  
RT  cooperació financera  
RT  relacions monetàries  
RT  relació econòmica  
RT  sistema monetari internacional  

Banc Mundial, Grup del  
USE  Banc Mundial (7606) 

banc nacional  
USE  banc central (2411) 

banc oficial  
USE  banc públic (2416) 

banc popular  
MT  2416 institucions financeres i de crèdit  
BT1  banc  

BT2  institució financera  

banc privat  
MT  2416 institucions financeres i de crèdit  
BT1  banc  

BT2  institució financera  

banc públic  
MT  2416 institucions financeres i de crèdit  
UF  banc oficial  
UF  entitat oficial de crèdit  
BT1  banc  

BT2  institució financera  

banc regional de desenvolupament  
USE  banc de desenvolupament (2416) 

banca  
USE  banc (2416) 

banca, control de la  
USE  inspecció bancària (2416) 

banca electrònica  
SN  Serveis automatitzats oferts pels bancs.  
MT  2416 institucions financeres i de crèdit  
UF  caixer automàtic  
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UF  cash in  
UF  telebanca  
BT1  activitat bancària  
RT  diners electrònics  
RT  informàtica aplicada  

bancals, conreu en — (5621) 

bancari, crèdit  
USE  crèdit (2416) 

bancari, dipòsit — (2416) 

bancari, dret — (2416) 

bancari, personal  
USE  professió bancària (2416) 

bancari, préstec  
USE  crèdit (2416) 

bancari, secret — (2416) 

bancari, servei  
USE  activitat bancària (2416) 

bancari, sistema — (2416) 

bancària, activitat — (2416) 

bancària, comissió  
USE  despeses bancàries (2416) 

bancària de Correus, activitat  
USE  serveis financers de Correus (2416) 

bancària, inspecció — (2416) 

bancària, legislació  
USE  dret bancari (2416) 

bancària, liquiditat  
USE  liquiditat (2411) 

bancària, operació  
USE  activitat bancària (2416) 

bancària, política — (2416) 

bancària, professió — (2416) 

bancària, targeta  
USE  diners electrònics (2411) 

bancàries, despeses — (2416) 

bancaris, diners — (2411) 

bancarrota  
USE  fallida (4006) 

bancarrota personal  
USE  fallida civil (2416) 

Bancs Centrals, Sistema Europeu de — (2411) 

banda ampla, tren de  
USE  màquina siderúrgica (6816) 

banda ampla, xarxa de transmissió de  
USE  xarxa de transmissió de dades (3226) 

banda armada  
USE  terrorisme (0431) 

banda CB  
USE  banda de freqüències (3226) 

banda ciutadana  
USE  banda de freqüències (3226) 

banda de canals banalitzats  
USE  banda de freqüències (3226) 

banda de freqüències  
MT  3226 comunicació  
UF  banda CB  
UF  banda ciutadana  
UF  banda de canals banalitzats  
UF  freqüència de ràdio  
BT1  mitjà de comunicació de masses  

BT2  mitjà de comunicació  

bandera  
MT  2831 cultura i religió  
UF  emblema  
UF  emblema local  
UF  emblema nacional  
UF  emblema regional  
UF  escut  
BT1  patrimoni cultural  

BT2  política cultural  
RT  símbol de l’estat  
RT  símbol europeu  

bandera de conveniència  
MT  4821 transport marítim i fluvial  
BT1  dret marítim  

BT2  transport marítim  

bandera de vaixell  
MT  4821 transport marítim i fluvial  
UF  nacionalitat dels vaixells  
BT1  dret marítim  

BT2  transport marítim  

bandera europea  
USE  símbol europeu (0811) 

Bangla Desh  
MT  7226 Àsia-Oceania  
MT  7231 geografia econòmica  
UF  República Popular de Bangla Desh  
BT1  Àsia del Sud  
BT1  països de la SAARC  

Bangla Desh, República Popular de  
USE  Bangla Desh (7226+7231) 

Banská Bystrica, regió de — (7211) 

bany, aigua de — (5211) 

banya  
USE  matèria d’origen animal (6011) 

banyera  
USE  instal·lació sanitària (6831) 

*Banyeres del Penedès  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  

*BT1  *Tarragona  
*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Penedès  

*Banyoles  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Pla de l’Estany  

bar restaurant  
USE  indústria gastronòmica (2826) 

*Bar, el, Pont de  — (7211+9999) 

*Barà, Roda de  — (7211+9999) 

Barbados  
MT  7216 Amèrica  
MT  7231 geografia econòmica  
MT  7236 geografia política  
BT1  Petites Antilles  

BT2  Carib  
BT1  països de l’ACP  
BT1  països del SELA  
BT1  països del Caricom  
BT1  països de l’OEA  

*Bàrbara, Santa  — (7211+9999) 

*Barbens  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Pla d’Urgell  

*Barberà, Conca de  — (9999) 

*Barberà de la Conca  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Conca de Barberà  

*Barberà del Vallès  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Vallès Occidental  

*Barberans, Mas de  — (7211+9999) 

*barbeta  
*USE  hortalissa d’arrel (6006) 

barbitúric  
USE  tranquil·litzant (2841) 

Barbuda, Antigua i — (7216+7231+7236) 

*Barca, Sant Andreu de la  — (7211+9999) 

*Barca, Vilanova de la  — (7211+9999) 
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barcassa  
USE  gavarra (4821) 

*Barcelona  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*BT1  Catalunya  

*BT2  regions d’Espanya  
*NT1  *Abrera  
*NT1  *Aguilar de Segarra  
*NT1  *Aiguafreda  
*NT1  *Alella  
*NT1  *Alpens  
*NT1  *Ametlla del Vallès, l’  
*NT1  *Arenys de Mar  
*NT1  *Arenys de Munt  
*NT1  *Argençola  
*NT1  *Argentona  
*NT1  *Artés  
*NT1  *Avià  
*NT1  *Avinyó  
*NT1  *Avinyonet del Penedès  
*NT1  *Badalona  
*NT1  *Badia del Vallès  
*NT1  *Bagà  
*NT1  *Balenyà  
*NT1  *Balsareny  
*NT1  *Barberà del Vallès  
*NT1  *Barcelona (ciutat)  
*NT1  *Begues  
*NT1  *Bellprat  
*NT1  *Berga  
*NT1  *Bigues i Riells  
*NT1  *Borredà  
*NT1  *Bruc, el  
*NT1  *Brull, el  
*NT1  *Cabanyes, les  
*NT1  *Cabrera d’Anoia  
*NT1  *Cabrera de Mar  
*NT1  *Cabrils  
*NT1  *Calaf  
*NT1  *Calders  
*NT1  *Caldes d’Estrac  
*NT1  *Caldes de Montbui  
*NT1  *Calella  
*NT1  *Calldetenes  
*NT1  *Callús  
*NT1  *Calonge de Segarra  
*NT1  *Campins  
*NT1  *Canet de Mar  
*NT1  *Canovelles  
*NT1  *Cànoves i Samalús  
*NT1  *Canyelles  
*NT1  *Capellades  
*NT1  *Capolat  
*NT1  *Cardedeu  
*NT1  *Cardona  
*NT1  *Carme  
*NT1  *Casserres  
*NT1  *Castell de l’Areny  
*NT1  *Castellar de n’Hug  
*NT1  *Castellar del Riu  
*NT1  *Castellar del Vallès  
*NT1  *Castellbell i el Vilar  
*NT1  *Castellbisbal  
*NT1  *Castellcir  
*NT1  *Castelldefels  
*NT1  *Castellet i la Gornal  
*NT1  *Castellfollit de Riubregós  
*NT1  *Castellfollit del Boix  
*NT1  *Castellgalí  
*NT1  *Castellnou de Bages  

*NT1  *Castellolí  
*NT1  *Castellterçol  
*NT1  *Castellví de la Marca  
*NT1  *Castellví de Rosanes  
*NT1  *Centelles  
*NT1  *Cercs  
*NT1  *Cerdanyola del Vallès  
*NT1  *Cervelló  
*NT1  *Collbató  
*NT1  *Collsuspina  
*NT1  *Copons  
*NT1  *Corbera de Llobregat  
*NT1  *Cornellà de Llobregat  
*NT1  *Cubelles  
*NT1  *Dosrius  
*NT1  *Esparreguera  
*NT1  *Esplugues de Llobregat  
*NT1  *Espunyola, l’  
*NT1  *Estany, l’  
*NT1  *Figaró-Montmany  
*NT1  *Fígols  
*NT1  *Fogars de la Selva  
*NT1  *Fogars de Montclús  
*NT1  *Folgueroles  
*NT1  *Fonollosa  
*NT1  *Font-rubí  
*NT1  *Franqueses del Vallès, les  
*NT1  *Gaià  
*NT1  *Gallifa  
*NT1  *Garriga, la  
*NT1  *Gavà  
*NT1  *Gelida  
*NT1  *Gironella  
*NT1  *Gisclareny  
*NT1  *Granada, la  
*NT1  *Granera  
*NT1  *Granollers  
*NT1  *Gualba  
*NT1  *Guardiola de Berguedà  
*NT1  *Gurb  
*NT1  *Hospitalet de Llobregat, l’  
*NT1  *Hostalets de Pierola, els  
*NT1  *Igualada  
*NT1  *Jorba  
*NT1  *Llacuna, la  
*NT1  *Llagosta, la  
*NT1  *Lliçà d’Amunt  
*NT1  *Lliçà de Vall  
*NT1  *Llinars del Vallès  
*NT1  *Lluçà  
*NT1  *Malgrat de Mar  
*NT1  *Malla  
*NT1  *Manlleu  
*NT1  *Manresa  
*NT1  *Marganell  
*NT1  *Martorell  
*NT1  *Martorelles  
*NT1  *Masies de Roda, les  
*NT1  *Masies de Voltregà, les  
*NT1  *Masnou, el  
*NT1  *Masquefa  
*NT1  *Matadepera  
*NT1  *Mataró  
*NT1  *Mediona  
*NT1  *Moià  
*NT1  *Molins de Rei  
*NT1  *Mollet del Vallès  
*NT1  *Monistrol de Calders  
*NT1  *Monistrol de Montserrat  
*NT1  *Montcada i Reixac  
*NT1  *Montclar  

*NT1  *Montesquiu  
*NT1  *Montgat  
*NT1  *Montmajor  
*NT1  *Montmaneu  
*NT1  *Montmeló  
*NT1  *Montornès del Vallès  
*NT1  *Montseny  
*NT1  *Muntanyola  
*NT1  *Mura  
*NT1  *Navarcles  
*NT1  *Navàs  
*NT1  *Nou de Berguedà, la  
*NT1  *Òdena  
*NT1  *Olèrdola  
*NT1  *Olesa de Bonesvalls  
*NT1  *Olesa de Montserrat  
*NT1  *Olivella  
*NT1  *Olost  
*NT1  *Olvan  
*NT1  *Orís  
*NT1  *Oristà  
*NT1  *Orpí  
*NT1  *Òrrius  
*NT1  *Pacs del Penedès  
*NT1  *Palafolls  
*NT1  *Palau-solità i Plegamans  
*NT1  *Pallejà  
*NT1  *Palma de Cervelló, la  
*NT1  *Papiol, el  
*NT1  *Parets del Vallès  
*NT1  *Perafita  
*NT1  *Piera  
*NT1  *Pineda de Mar  
*NT1  *Pla del Penedès, el  
*NT1  *Pobla de Claramunt, la  
*NT1  *Pobla de Lillet, la  
*NT1  *Polinyà  
*NT1  *Pont de Vilomara i Rocafort, el  
*NT1  *Pontons  
*NT1  *Prat de Llobregat, el  
*NT1  *Prats de Lluçanès  
*NT1  *Prats de Rei, els  
*NT1  *Premià de Dalt  
*NT1  *Premià de Mar  
*NT1  *Puig-reig  
*NT1  *Puigdàlber  
*NT1  *Pujalt  
*NT1  *Quar, la  
*NT1  *Rajadell  
*NT1  *Rellinars  
*NT1  *Ripollet  
*NT1  *Roca del Vallès, la  
*NT1  *Roda de Ter  
*NT1  *Rubí  
*NT1  *Rubió  
*NT1  *Rupit i Pruit  
*NT1  *Sabadell  
*NT1  *Sagàs  
*NT1  *Saldes  
*NT1  *Sallent  
*NT1  *Sant Adrià de Besòs  
*NT1  *Sant Agustí de Lluçanès  
*NT1  *Sant Andreu de la Barca  
*NT1  *Sant Andreu de Llavaneres  
*NT1  *Sant Antoni de Vilamajor  
*NT1  *Sant Bartomeu del Grau  
*NT1  *Sant Boi de Llobregat  
*NT1  *Sant Boi de Lluçanès  
*NT1  *Sant Cebrià de Vallalta  
*NT1  *Sant Celoni  
*NT1  *Sant Climent de Llobregat  
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*NT1  *Sant Cugat del Vallès  
*NT1  *Sant Cugat Sesgarrigues  
*NT1  *Sant Esteve de Palautordera  
*NT1  *Sant Esteve Sesrovires  
*NT1  *Sant Feliu de Codines  
*NT1  *Sant Feliu de Llobregat  
*NT1  *Sant Feliu Sasserra  
*NT1  *Sant Fost de Campsentelles  
*NT1  *Sant Fruitós de Bages  
*NT1  *Sant Hipòlit de Voltregà  
*NT1  *Sant Iscle de Vallalta  
*NT1  *Sant Jaume de Frontanyà  
*NT1  *Sant Joan de Vilatorrada  
*NT1  *Sant Joan Despí  
*NT1  *Sant Julià de Cerdanyola  
*NT1  *Sant Julià de Vilatorta  
*NT1  *Sant Just Desvern  
*NT1  *Sant Llorenç d’Hortons  
*NT1  *Sant Llorenç Savall  
*NT1  *Sant Martí d’Albars  
*NT1  *Sant Martí de Centelles  
*NT1  *Sant Martí de Tous  
*NT1  *Sant Martí Sarroca  
*NT1  *Sant Martí Sesgueioles  
*NT1  *Sant Mateu de Bages  
*NT1  *Sant Pere de Ribes  
*NT1  *Sant Pere de Riudebitlles  
*NT1  *Sant Pere de Torelló  
*NT1  *Sant Pere de Vilamajor  
*NT1  *Sant Pere Sallavinera  
*NT1  *Sant Pol de Mar  
*NT1  *Sant Quintí de Mediona  
*NT1  *Sant Quirze de Besora  
*NT1  *Sant Quirze del Vallès  
*NT1  *Sant Quirze Safaja  
*NT1  *Sant Sadurní d’Anoia  
*NT1  *Sant Sadurní d’Osormort  
*NT1  *Sant Salvador de Guardiola  
*NT1  *Sant Vicenç de Castellet  
*NT1  *Sant Vicenç de Montalt  
*NT1  *Sant Vicenç de Torelló  
*NT1  *Sant Vicenç dels Horts  
*NT1  *Santa Cecília de Voltregà  
*NT1  *Santa Coloma de Cervelló  
*NT1  *Santa Coloma de Gramenet  
*NT1  *Santa Eugènia de Berga  
*NT1  *Santa Eulàlia de Riuprimer  
*NT1  *Santa Eulàlia de Ronçana  
*NT1  *Santa Fe del Penedès  
*NT1  *Santa Margarida de Montbui  
*NT1  *Santa Margarida i els Monjos  
*NT1  *Santa Maria d’Oló  
*NT1  *Santa Maria de Besora  
*NT1  *Santa Maria de Corcó  
*NT1  *Santa Maria de Martorelles  
*NT1  *Santa Maria de Merlès  
*NT1  *Santa Maria de Miralles  
*NT1  *Santa Maria de Palautordera  
*NT1  *Santa Perpètua de Mogoda  
*NT1  *Santa Susanna  
*NT1  *Santpedor  
*NT1  *Sentmenat  
*NT1  *Seva  
*NT1  *Sitges  
*NT1  *Sobremunt  
*NT1  *Sora  
*NT1  *Subirats  
*NT1  *Súria  
*NT1  *Tagamanent  
*NT1  *Talamanca  
*NT1  *Taradell  

*NT1  *Tavèrnoles  
*NT1  *Tavertet  
*NT1  *Teià  
*NT1  *Terrassa  
*NT1  *Tiana  
*NT1  *Tona  
*NT1  *Tordera  
*NT1  *Torelló  
*NT1  *Torre de Claramunt, la  
*NT1  *Torrelavit  
*NT1  *Torrelles de Foix  
*NT1  *Torrelles de Llobregat  
*NT1  *Ullastrell  
*NT1  *Vacarisses  
*NT1  *Vallbona d’Anoia  
*NT1  *Vallcebre  
*NT1  *Vallgorguina  
*NT1  *Vallirana  
*NT1  *Vallromanes  
*NT1  *Veciana  
*NT1  *Vic  
*NT1  *Vilada  
*NT1  *Viladecans  
*NT1  *Viladecavalls  
*NT1  *Vilafranca del Penedès  
*NT1  *Vilalba Sasserra  
*NT1  *Vilanova de Sau  
*NT1  *Vilanova del Camí  
*NT1  *Vilanova del Vallès  
*NT1  *Vilanova i la Geltrú  
*NT1  *Vilassar de Dalt  
*NT1  *Vilassar de Mar  
*NT1  *Vilobí del Penedès  
*NT1  *Viver i Serrateix  

*Barcelona (ciutat)  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Barcelonès  

Barcelona, Procés de  
USE  Associació Euromediterrània (0811) 

*Barcelonès  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*NT1  *Badalona  
*NT1  *Barcelona (ciutat)  
*NT1  *Hospitalet de Llobregat, l’  
*NT1  *Sant Adrià de Besòs  
*NT1  *Santa Coloma de Gramenet  
*RT  *àmbit metropolità  

barem de preus  
USE  llista de preus (2451) 

Barge Union), EBU (European  
USE  Unió Europea de la Navegació Fluvial (7611) 

barge-carrier  
USE  portabarcasses (4821) 

*Baronia de Rialb, la  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Noguera  

barquer  
USE  transportista fluvial (4821) 

barra  
MT  6411 tecnologia i reglamentació tècnica  
BT1  producte no pla  

BT2  tecnologia de materials  

barraques, barri de — (2846) 

barraquisme  
USE  barri de barraques (2846) 

barrera aranzelària  
USE  obstacle aranzelari (2021) 

barrera comercial  
USE  restricció dels intercanvis (2021) 

barrera electoral  
USE  clàusula de repartiment (0416) 

barrera no aranzelària  
USE  obstacle no aranzelari (2021) 

barreres arquitectòniques, supressió de  
USE  mitjans per a discapacitats (2826) 

barreres comercials, eliminació de  
USE  alliberament dels intercanvis (2021) 

barri de barraques  
MT  2846 urbanisme i construcció  
UF  barraquisme  
BT1  hàbitat  
RT  construcció il·legal  

barri desfavorit  
USE  zona urbana desfavorida (2846) 

barri sensible  
USE  zona urbana desfavorida (2846) 

barriada  
USE  zona suburbana (2846) 

barris, agermanament de  
USE  agermanament (2826) 

Barthélemy, Saint — (7216+7241) 

*Bartomeu del Grau, Sant  — (7211+9999) 

*Bas, la, Vall d’en  — (7211+9999) 

basada en l’orientació sexual, discriminació 
— (1236) 

Basc, comunitat autònoma del País  
USE  País Basc (7211) 

Basc, País — (7211) 

*Bàscara  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Empordà  
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Basd  
USE  Banc Asiàtic de Desenvolupament (7616) 

base, acord sobre productes de  
USE  acord sobre productes bàsics (2021) 

base aèria  
USE  base militar (0821) 

base d’hortalisses, producte a — (6026) 

base d’imposició  
USE  base imposable (2446) 

base d’informació per a la gestió  
USE  sistema d’informació per a la gestió (4021) 

base d’ou, producte a  
USE  producte derivat de l’ou (6026) 

base de carn, producte a  
USE  producte carni (6026) 

base de carn, producte transformat a  
USE  producte carni (6026) 

base de cereal, producte a — (6026) 

base de cereal, producte transformat a  
USE  producte a base de cereal (6026) 

base de dades  
MT  3236 informàtica i tractament de dades  
UF  banc de dades  
BT1  tractament de dades  
NT1  centre distribuïdor de bases de dades  
RT  sistema d’informació  
RT  videografia interactiva  

base de fruita, producte a — (6026) 

base de llet, producte a  
USE  producte lacti (6016) 

base de peix, producte a — (6026) 

base de sucre, producte a — (6026) 

base imposable  
MT  2446 fiscalitat  
UF  base d’imposició  
UF  base imposable comuna  
UF  base uniforme  
BT1  estimació de la base imposable  

BT2  política fiscal  
RT  renda imposable  

base imposable comuna  
USE  base imposable (2446) 

base imposable, estimació de la — (2446) 

base imposable, reducció de la  
USE  deducció fiscal (2446) 

base jurídica  
MT  1011 dret de la Unió Europea  
UF  fonament jurídic  
UF  fonaments de dret  
BT1  elaboració del dret comunitari  

BT2  dret comunitari  

base, mercat de productes de  
USE  mercat de productes bàsics (2006) 

base militar  
MT  0821 defensa  
UF  base aèria  
UF  base militar estrangera  
UF  base naval  
UF  instal·lació militar  
BT1  política de defensa  
RT  forces a l’estranger  

base militar estrangera  
USE  base militar (0821) 

base naval  
USE  base militar (0821) 

base, preu de productes de  
USE  preu de productes bàsics (2451) 

base, producte  
USE  producte bàsic (2021) 

base, producte de  
USE  producte bàsic (2021) 

base uniforme  
USE  base imposable (2446) 

bases de dades, centre distribuïdor de — 
(3236) 

bases de dades, distribuïdor de  
USE  centre distribuïdor de bases de dades (3236) 

bases de dades, sistema de gestió de — 
(3236) 

bases, llei de — (1206) 

bàsic, preu — (2451) 

bàsic, producte — (2021) 

*bàsica de salut, àrea   
*USE  sistema sanitari (2841) 

bàsica, educació — (3211) 

bàsica, educació general  
USE  ensenyament primari (3211) 

bàsica, indústria química — (6811) 

bàsica, investigació — (6416) 

bàsics, acord sobre productes — (2021) 

bàsics, mercat de productes — (2006) 

bàsics, preu de productes — (2451) 

Basilicata  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions d’Itàlia  

*Bassella  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Urgell  

Basutoland  
USE  Lesotho (7221+7231) 

batata  
USE  patata (6006) 

*Batea  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Terra Alta  

bateria  
USE  acumulador elèctric (6826) 

bateria, cria en  
USE  cria intensiva (5631) 

batuda, llet  
USE  subproducte de la llet (6016) 

batxiller, títol de  
USE  títol d’estudis (3216) 

batxillerat  
USE  títol d’estudis (3216) 

batxillerat a distància  
USE  ensenyament a distància (3206) 

Batxillerat a Distància, Institut Nacional de  
USE  ensenyament a distància (3206) 

batxillerat europeu  
USE  títol d’estudis (3216) 

batxillerat, institut de  
USE  ensenyament secundari (3211) 

*Bausen  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Val d’Aran  

bauxita  
MT  6611 indústries carbonera i minera  
BT1  mineral no ferrós  

BT2  mineral metàl·lic  
BT3  producte miner  

Baviera  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions d’Alemanya  

BCE  
USE  Banc Central Europeu (1006) 

BCE, Comitè Executiu del  
USE  òrgan de decisió UE (1006) 

BCE, Consell de Govern del  
USE  òrgan de decisió UE (1006) 
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BCE, Consell General del  
USE  òrgan de decisió UE (1006) 

BCE, òrgan rector del  
USE  òrgan de decisió UE (1006) 

BCIE  
USE  Banc Centreamericà d’Integració Econòmi-

ca (7616) 

BDC  
USE  Banc de Desenvolupament del Carib (7616) 

be  
USE  oví (5626) 

*be, carn de   
*USE  carn ovina (6011) 

bebè  
USE  primera infància (2816) 

bebès, aliment per a  
USE  aliment per a infants (6026) 

beca  
USE  assignació per a estudis (3216) 

beca d’investigació  
USE  assignació per a estudis (3216) 

beca de formació professional  
USE  assignació per a estudis (3216) 

bedoll  
USE  arbre caducifoli (5636) 

beef, corned  
USE  producte carni (6026) 

beguda  
SN  L’utilitzarem per als documents que fan referèn-

cia al conjunt dels productes. En els altres casos 
farem servir un descriptor més específic.  

MT  6021 begudes i sucres  
NT1  beguda alcohòlica  

NT2  aiguardent  
NT2  alcohol  
NT2  aperitiu  
NT2  cervesa  
NT2  licor  
NT2  sidra  
NT2  vi  
NT3  vi alcoholitzat  
NT3  vi aromatitzat  
NT3  vi blanc  
NT3  vi de qualitat superior  
NT3  vi de taula  
NT3  vi del país  
NT3  vi embotellat  
NT3  vi escumós  
NT3  vi negre  
NT3  vi no escumós  
NT3  vi rosat  
NT3  xampany  

NT1  beguda no alcohòlica  
NT2  aigua mineral  
NT2  beguda gasosa  
NT2  suc d’hortalisses  
NT2  suc de fruita  

RT  cacau  
RT  cafè  

RT  indústria de begudes  
RT  llet de consum  
RT  te  

beguda alcohòlica  
MT  6021 begudes i sucres  
UF  beguda espirituosa  
UF  beguda fermentada  
BT1  beguda  
NT1  aiguardent  
NT1  alcohol  
NT1  aperitiu  
NT1  cervesa  
NT1  licor  
NT1  sidra  
NT1  vi  

NT2  vi alcoholitzat  
NT2  vi aromatitzat  
NT2  vi blanc  
NT2  vi de qualitat superior  
NT2  vi de taula  
NT2  vi del país  
NT2  vi embotellat  
NT2  vi escumós  
NT2  vi negre  
NT2  vi no escumós  
NT2  vi rosat  
NT2  xampany  

RT  alcoholisme  
RT  indústria d’articles de luxe  

beguda carbònica  
USE  beguda gasosa (6021) 

beguda espirituosa  
USE  beguda alcohòlica (6021) 

beguda fermentada  
USE  beguda alcohòlica (6021) 

beguda gasosa  
MT  6021 begudes i sucres  
UF  beguda carbònica  
UF  gasosa  
UF  llimonada  
UF  soda  
BT1  beguda no alcohòlica  

BT2  beguda  

beguda no alcohòlica  
MT  6021 begudes i sucres  
UF  beguda refrescant  
UF  refresc  
BT1  beguda  
NT1  aigua mineral  
NT1  beguda gasosa  
NT1  suc d’hortalisses  
NT1  suc de fruita  

beguda refrescant  
USE  beguda no alcohòlica (6021) 

begudes, indústria de — (6031) 

*Begues  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Llobregat  

*Begur  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Empordà  

behaviorisme  
USE  ciències del comportament (3611) 

BEI  
USE  Banc Europeu d’Inversions (1006) 

BEI, préstec — (1021) 

Belga, Congo  
USE  República Democràtica del Congo (7221+7231) 

belga, província de Luxemburg — (7211) 

Bèlgica  
MT  7206 Europa  
MT  7231 geografia econòmica  
MT  7236 geografia política  
UF  Regne de Bèlgica  
BT1  Europa occidental  
BT1  estat membre UE  
BT1  països de l’OCDE  
BT1  països del Benelux  
BT1  països de l’OTAN  
BT1  països de la UEO  
BT1  països del Consell d’Europa  
RT  regions i comunitats de Bèlgica  

Bèlgica, comunitats de — (7211) 

(Bèlgica), Flandes  
USE  regió flamenca (7211) 

Bèlgica, regions i comunitats de — (7211) 

Bèlgica, Regne de  
USE  Bèlgica (7206+7231+7236) 

Belgicoluxemburguesa, Unió Econòmica — 
(7611) 

Belgrad, Conferència de  
USE  OSCE (7621) 

*Belianes  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Urgell  

Belize  
MT  7216 Amèrica  
MT  7231 geografia econòmica  
MT  7236 geografia política  
UF  Hondures Britànica  
BT1  Amèrica Central  

BT2  Amèrica Llatina  
BT1  països de l’ACP  
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BT1  països del SICA  
BT1  països del Caricom  
BT1  països del SELA  
BT1  països de l’OEA  

*Bell-lloc d’Urgell  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Pla d’Urgell  

*Bellaguarda  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Garrigues  

*Bellcaire d’Empordà  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Empordà  

*Bellcaire d’Urgell  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Noguera  

*Bellera, Sarroca de  — (7211+9999) 

belles arts  
MT  2831 cultura i religió  
UF  arts decoratives  
UF  arts gràfiques  
UF  arts plàstiques  
*UF  *disseny gràfic  
BT1  arts  
NT1  arquitectura  
NT1  escultura  
NT1  pintura  
*RT  disseny assistit per ordinador  
RT  impremta  

bellesa, perruqueria i — (6846) 

bellesa, producte de  
USE  producte cosmètic (6811) 

*Bellmunt d’Urgell  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Noguera  

*Bellmunt del Priorat  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Priorat  

*Bellprat  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Anoia  

*Bellpuig  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Urgell  

*Bellpuig, Vilanova de  — (7211+9999) 

*Belltall, Passanant i  — (7211+9999) 

*Bellvei  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Penedès  

*Bellver de Cerdanya  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Cerdanya  

*Bellvís  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Pla d’Urgell  

*Benavent de Segrià  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Segrià  

benchmarking  
USE  avaluació comparativa de resultats (6411) 

benefactor, estat  
USE  estat del benestar (0406) 

benèfic, establiment  
USE  equipament social (2836) 

benèfica, organització — (2826) 

beneficència, organització de  
USE  organització benèfica (2826) 

benefici  
MT  4026 gestió comptable  
UF  benefici industrial i comercial  
UF  benefici no comercial  
UF  guany  

BT1  resultat d’explotació  
BT2  comptabilitat  

RT  impost sobre beneficis  
RT  impost sobre societats  
RT  participació  
RT  renda d’inversió  
RT  resultat de l’explotació agrària  

benefici industrial i comercial  
USE  benefici (4026) 

benefici, marge de  
USE  marge comercial (4026) 

benefici net i amortització  
USE  cash flow (4026) 

benefici no comercial  
USE  benefici (4026) 

benefici no pecuniari  
USE  remuneració en espècie (4421) 

beneficiari de l’ajuda  
MT  0811 política de cooperació  
UF  país beneficiari  
UF  país receptor d’ajuda  
BT1  règim d’ajudes  

BT2  política d’ajudes  

beneficiari net  
MT  1021 finances comunitàries  
BT1  contribució dels estats membres  

BT2  finançament del pressupost comunitari  
RT  distribució del finançament comunitari  

beneficiari, país  
USE  beneficiari de l’ajuda (0811) 

beneficis, impost sobre — (2446) 

beneficis, impost sobre els  
USE  impost sobre beneficis (2446) 

beneficis, participació dels treballadors en els  
USE  participació en els beneficis (4426) 

beneficis, participació en  
USE  renda no salarial (4421) 

beneficis, participació en els — (4426) 

Benelux  
MT  7611 organitzacions europees  
UF  Unió Econòmica del Benelux  
BT1  organització europea  
RT  països del Benelux  

Benelux, països del — (7231) 

Benelux, Unió Econòmica del  
USE  Benelux (7611) 

benestar dels animals  
MT  5631 activitat agropecuària  
UF  drets dels animals  
BT1  sanitat animal  
RT  experimentació animal  
RT  parc zoològic  
RT  protecció dels animals  
RT  transport d’animals  
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benestar, estat del — (0406) 

benestar social  
MT  2821 marc social  
BT1  condició socioeconòmica  

BT2  situació social  
RT  estat del benestar  
RT  seguretat social  

*Benifallet  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Ebre  

Benín  
MT  7221 Àfrica  
MT  7231 geografia econòmica  
UF  Dahomey  
UF  República de Benín  
BT1  Àfrica occidental  

BT2  Àfrica subsahariana  
BT1  país de la UEMOA  
BT1  països de l’ACP  
BT1  països de la Cedeao  

Benín, República de  
USE  Benín (7221+7231) 

*Benissanet  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Ribera d’Ebre  

béns, assegurança de — (2431) 

béns, confiscació de — (1216) 

béns culturals, restitució de  
USE  bé cultural (2831) 

béns culturals, venda de  
USE  comerç d’art (2831) 

béns, embargament de — (1221) 

béns i serveis  
MT  2026 consum  
UF  bé econòmic  
NT1  bé d’equipament  
NT1  bé d’ocasió  
NT1  bé de consum  

NT2  producte de gran consum  
NT1  bé de producció  
NT1  bé durador  
NT1  bé no durador  
NT1  bé personal  
NT1  servei  

NT2  servei d’interès general  
NT2  servei gratuït  
NT2  servei remunerat  
NT2  servei universal  

RT  comptabilitat nacional  

béns i tecnologia de doble ús, acord de Wasse-
naar sobre control d’exportacions d’armes con-
vencionals i  
USE  acord de Wassenaar (7621) 

béns, liquidació de — (4006) 

béns, lliure circulació de  
USE  lliure circulació de mercaderies (2021) 

béns, propietat de — (1211) 

béns públics  
USE  propietat pública (1211) 

béns, segrest de  
USE  confiscació de béns (1216) 

béns semovents  
USE  bestiar (5626) 

béns, separació de  
USE  separació judicial (2806) 

benzè  
USE  hidrocarbur (6616) 

BERD  
MT  7611 organitzacions europees  
UF  Banc Europeu de Reconstrucció i Desenvolu-

pament  
*UF  *EBRD  
BT1  organització europea  
RT  banc de desenvolupament  

*Berga  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Berguedà  

*Berga, Santa Eugènia de  — (7211+9999) 

*Berguedà  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*NT1  *Avià  
*NT1  *Bagà  
*NT1  *Berga  
*NT1  *Borredà  
*NT1  *Capolat  
*NT1  *Casserres  
*NT1  *Castell de l’Areny  
*NT1  *Castellar de n’Hug  
*NT1  *Castellar del Riu  
*NT1  *Cercs  
*NT1  *Espunyola, l’  
*NT1  *Fígols  
*NT1  *Gironella  
*NT1  *Gisclareny  
*NT1  *Gósol  
*NT1  *Guardiola de Berguedà  
*NT1  *Montclar  
*NT1  *Montmajor  
*NT1  *Nou de Berguedà, la  
*NT1  *Olvan  
*NT1  *Pobla de Lillet, la  
*NT1  *Puig-reig  
*NT1  *Quar, la  
*NT1  *Sagàs  
*NT1  *Saldes  

*NT1  *Sant Jaume de Frontanyà  
*NT1  *Sant Julià de Cerdanyola  
*NT1  *Santa Maria de Merlès  
*NT1  *Vallcebre  
*NT1  *Vilada  
*NT1  *Viver i Serrateix  
*RT  *àmbit de les comarques centrals  

*Berguedà, Guardiola de  — (7211+9999) 

*Berguedà, la, Nou de  — (7211+9999) 

beril·li  
MT  6816 metal·lúrgia i siderúrgia  
BT1  metall no ferrós  

BT2  metall  

Berlín  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions d’Alemanya  

Berlín, estatut de — (0816) 

Bermudes  
MT  7241 països i territoris d’ultramar  
BT1  PTU de la Gran Bretanya  
RT  Amèrica del Nord  

*Besalú  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Garrotxa  

*Bescanó  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Gironès  

bescanvi  
MT  2016 intercanvis econòmics  
BT1  intercanvi comercial  
RT  economia submergida  

*Besora, Sant Quirze de  — (7211+9999) 

*Besora, Santa Maria de  — (7211+9999) 

*Besòs, Sant Adrià de  — (7211+9999) 

bestiar  
MT  5626 mitjà de producció agrícola  
UF  béns semovents  
UF  cabanya  
UF  cens pecuari  
UF  cens ramader  
UF  ramat  
NT1  boví  

NT2  bou  
NT2  brau  
NT2  jònega  
NT2  vaca  
NT3  vaca lactant  
NT3  vaca lletera  

NT2  vedell  
NT1  cabrú  
NT1  cap de bestiar  
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NT1  cèrvid  
NT2  ren  

NT1  equí  
NT1  oví  
NT1  porcí  
RT  cria de bestiar  
RT  producció animal  
RT  reconversió llet-carn  
RT  reconversió ramadera  
RT  recurs animal  

bestiar, aliment per al — (5631) 

bestiar, cap de — (5626) 

bestiar cavallí  
USE  equí (5626) 

*bestiar, cens del   
*USE  cens agrari (5616) 

bestiar, cria de — (5631) 

bestiar equí  
USE  equí (5626) 

bestiar lleter  
USE  vaca lletera (5626) 

bestiar major, cap de  
USE  cap de bestiar (5626) 

bestiar, matança de  
USE  sacrifici d’animals (6036) 

bestiar oví  
USE  oví (5626) 

bestiar porcí  
USE  porcí (5626) 

bestiar, prima per sacrifici voluntari de — 
(5611) 

bestreta de fons  
USE  pagament per endavant (4026) 

beta, partícules  
USE  radiació ionitzant (3606) 

BEUC  
MT  7611 organitzacions europees  
*UF  *Bureau européen des unions de consom-

mateurs  
UF  Oficina Europea de les Unions de Consumi-

dors  
BT1  organització europea  
RT  consumidor  

*Beuda  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Garrotxa  

beure, llet per a  
USE  llet de consum (6016) 

Bhutan  
MT  7226 Àsia-Oceania  

MT  7231 geografia econòmica  
UF  Regne de Bhutan  
BT1  Àsia del Sud  
BT1  països de la SAARC  

Bhutan, Regne de  
USE  Bhutan (7226+7231) 

*Bianya, la, Vall de  — (7211+9999) 

bibliografia  
MT  3221 documentació  
UF  bibliografia nacional  
UF  butlletí de sumaris  
UF  estudi bibliogràfic  
BT1  obra de referència  

BT2  document  
RT  biblioteca  

bibliografia nacional  
USE  bibliografia (3221) 

bibliogràfic, adquisició de material  
USE  adquisició de documents (3221) 

bibliogràfic, estudi  
USE  bibliografia (3221) 

bibliogràfic, patrimoni  
USE  patrimoni cultural (2831) 

biblioteca  
MT  3221 documentació  
UF  hemeroteca  
BT1  sistema documental  
NT1  biblioteca científica  
NT1  biblioteca del parlament  
NT1  biblioteca juvenil  
NT1  biblioteca nacional  
NT1  biblioteca pública  
NT1  biblioteca universitària  
NT1  biblioteca virtual  
RT  bibliografia  

biblioteca científica  
MT  3221 documentació  
BT1  biblioteca  

BT2  sistema documental  

biblioteca del parlament  
MT  3221 documentació  
BT1  biblioteca  

BT2  sistema documental  

biblioteca digital  
USE  biblioteca virtual (3221) 

biblioteca electrònica  
USE  biblioteca virtual (3221) 

*biblioteca escolar  
*USE  biblioteca pública (3221) 

biblioteca juvenil  
MT  3221 documentació  
BT1  biblioteca  

BT2  sistema documental  

biblioteca nacional  
MT  3221 documentació  
BT1  biblioteca  

BT2  sistema documental  

biblioteca pública  
MT  3221 documentació  
*UF  *biblioteca escolar  
BT1  biblioteca  

BT2  sistema documental  

biblioteca universitària  
MT  3221 documentació  
BT1  biblioteca  

BT2  sistema documental  
RT  ensenyament superior  

biblioteca virtual  
MT  3221 documentació  
UF  biblioteca digital  
UF  biblioteca electrònica  
UF  ciberbiblioteca  
BT1  biblioteca  

BT2  sistema documental  
RT  arxiu digital  
RT  digitalització  
RT  internet  

bibliotecari  
USE  professió de la informació (3231) 

Bibliotecaris, Federació Internacional d’Associ-
acions de  
USE  FIAB (7626) 

biblioteconomia  
USE  documentació (3221) 

bicameral, sistema  
USE  bicameralisme (0421) 

bicameralisme  
MT  0421 parlament  
UF  sistema bicameral  
BT1  cambra parlamentària  

BT2  composició del parlament  
NT1  Cambra Alta  
NT1  cambra d’elecció directa  
NT1  cambra federal  

bici, carril  
USE  carril per a bicicletes (4816) 

bicicleta  
USE  vehicle de dues rodes (4816) 

bicicleta i motocicleta  
MT  6821 indústria mecànica  
UF  indústria de la bicicleta  
UF  indústria de la motocicleta  
BT1  indústria mecànica  
RT  vehicle de dues rodes  

bicicleta, indústria de la  
USE  bicicleta i motocicleta (6821) 

bicicletes, carril per a — (4816) 

biculturalisme  
USE  pluralisme cultural (2831) 

BID  
USE  Banc Interamericà de Desenvolupament 

(7616) 

bidó  
USE  producte d’envasament (2031) 
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Bielarús  
USE  Bielorússia (7206+7236) 

Bielorússia  
MT  7206 Europa  
MT  7236 geografia política  
UF  Bielarús  
UF  República de Bielorússia  
BT1  Europa central i oriental  
BT1  països de la CEI  

Bielorússia, República de  
USE  Bielorússia (7206+7236) 

*Bigues i Riells  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Vallès Oriental  

Bihor  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  Romania del Nord-oest  

BT2  regions de Romania  

bilateral, acord — (0806) 

bilateral, ajuda — (0811) 

bilateral, contingent  
USE  quota de transport (4806) 

bilateral, conveni fiscal  
USE  conveni fiscal (2446) 

bilateral, relació — (0806) 

bilateralisme  
USE  relació bilateral (0806) 

*Bilbao  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*BT1  *Biscaia  

*BT2  País Basc  
*BT3  regions d’Espanya  

Bildschirmtext  
USE  videografia interactiva (3226) 

bilingüisme  
MT  3611 humanitats  
BT1  llenguatge  

BT2  lingüística  
BT3  ciències socials  

RT  ensenyament d’idiomes  
RT  pluralisme cultural  

biocenosi  
USE  biòtop (5211) 

bioclimatologia  
SN  Ciència que estudia la influència del clima sobre 

els éssers vius.  
MT  3606 ciències naturals i aplicades  
BT1  climatologia  

BT2  meteorologia  
BT3  ciències de la terra  

RT  biologia  
RT  clima  
RT  zona climàtica  

biocombustible  
MT  6606 política energètica  
UF  biodiesel  
UF  bioetanol  
UF  combustible verd  
UF  petroli verd  
BT1  combustible substitutiu  

BT2  política energètica  
RT  bioenergia  
RT  biogàs  
RT  conreu energètic  
RT  llenya  

bioconversió  
SN  Transformació directa o indirecta de l’energia so-

lar per éssers vius.  
MT  6411 tecnologia i reglamentació tècnica  
BT1  biotecnologia  
RT  biodegradabilitat  
RT  bioenergia  
RT  bioquímica  
*RT  tecnologia energètica  

biodegradabilitat  
MT  5206 política del medi ambient  
UF  biodegradació  
BT1  prevenció de la contaminació  

BT2  lluita contra la contaminació  
RT  bioconversió  
RT  bioquímica  
RT  eliminació de residus  
RT  envasament  
RT  residu agrícola  

biodegradació  
USE  biodegradabilitat (5206) 

biodiesel  
USE  biocombustible (6606) 

biodiversitat  
SN  Diversitat entre diferents espècies i dins les ma-

teixes espècies, i també dins els ecosistemes ter-
restres i aquàtics de què formen part.  

MT  5211 medi natural  
UF  diversitat de les espècies  
BT1  biosfera  

BT2  entorn físic  
RT  recurs animal  
RT  recurs vegetal  

bioeconomia  
USE  desenvolupament sostenible (1606) 

bioenergia  
SN  Tota energia procedent de la transformació de 

la biomassa.  
MT  6626 energia neta  
UF  energia de la biomassa  
BT1  energia neta  
RT  biocombustible  
RT  bioconversió  
RT  biomassa  
RT  conreu energètic  

bioenginyeria  
USE  biotecnologia (6411) 

bioetanol  
USE  biocombustible (6606) 

bioètica  
MT  2826 vida social  
UF  ètica mèdica  
BT1  vida social  
NT1  comerç d’òrgans  
RT  biologia  
RT  cèl·lula mare  
RT  deontologia professional  
RT  embrió i fetus  
RT  enginyeria genètica  
RT  eugenèsia  
RT  eutanàsia  
RT  ètica  
RT  procreació artificial  
RT  trasplantació d’òrgans  

biogàs  
SN  Substància gasosa que resulta de la descompo-

sició de la matèria orgànica per l’acció de la fer-
mentació del metà.  

MT  6626 energia neta  
UF  biometà  
UF  energia verda  
UF  gas de fems  
BT1  energia neta  
RT  biocombustible  
RT  gas natural  
RT  residu agrícola  

biogenètica  
USE  enginyeria genètica (6411) 

biografia  
MT  3221 documentació  
UF  autobiografia  
UF  semblança  
BT1  document  

bioindústria  
SN  Aplicació industrial i comercial de la biotecno-

logia.  
MT  6411 tecnologia i reglamentació tècnica  
BT1  biotecnologia  
RT  combustible substitutiu  
RT  indústria agrària  
RT  indústria agroalimentària  
RT  indústria de plaguicides  
RT  indústria farmacèutica  

biologia  
MT  3606 ciències naturals i aplicades  
UF  bacteriologia  
UF  embriologia  
UF  microbiologia  
BT1  ciències biològiques  
NT1  botànica  
NT1  cèl·lula mare  
NT1  citologia  
NT1  embrió i fetus  
NT1  genètica  

NT2  ADN  
NT2  eugenèsia  

NT1  histologia  
NT1  microorganisme  
NT1  neurobiologia  
NT1  radiobiologia  
NT1  zoologia  
RT  agricultura biològica  
RT  bioclimatologia  
RT  bioètica  
RT  biometria  
RT  bioquímica  
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RT  biotecnologia  
RT  norma biològica  

biològic, producte — (6026) 

biològica, agricultura — (5621) 

biològica, arma — (0821) 

biològica, norma — (5206) 

biològica, parada  
USE  temporada de pesca (5641) 

biològica, paternitat  
USE  filiació (2806) 

biològiques, ciències — (3606) 

biomassa  
SN  Conjunt de matèria orgànica que forma els és-

sers vius, animals o vegetals.  
MT  6411 tecnologia i reglamentació tècnica  
BT1  biotecnologia  
RT  agroenergia  
RT  bioenergia  
RT  ecosistema  
RT  residu agrícola  

biomassa, energia de la  
USE  bioenergia (6626) 

biomaterial  
MT  6411 tecnologia i reglamentació tècnica  
BT1  material avançat  

biometà  
USE  biogàs (6626) 

biometria  
SN  Anàlisi matemàtica de les característiques biolò-

giques d’una persona destinada a determinar-ne 
la identitat de manera irrefutable.  

MT  3606 ciències naturals i aplicades  
UF  empremta digital  
BT1  matemàtiques  

BT2  ciències aplicades  
RT  ADN  
RT  biologia  
RT  dades personals  
RT  document d’identitat  
RT  passaport europeu  

bioquímica  
MT  3606 ciències naturals i aplicades  
BT1  química  

BT2  ciències físiques  
NT1  enzim  
RT  bioconversió  
RT  biodegradabilitat  
RT  biologia  
RT  indústria química  

*Biosca  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Segarra  

bioseguretat  
USE  control sanitari (2841) 

biosfera  
MT  5211 medi natural  
BT1  entorn físic  
NT1  biodiversitat  

biosfera, reserva de la  
USE  reserva natural (5206) 

biotecnologia  
SN  Tècniques utilitzades en l’explotació de micro-

organismes, cèl·lules vegetals i animals i llurs 
elements constitutius.  

MT  6411 tecnologia i reglamentació tècnica  
UF  bioenginyeria  
NT1  bioconversió  
NT1  bioindústria  
NT1  biomassa  
NT1  enginyeria genètica  

NT2  clonació  
NT2  organisme modificat genèticament  
NT3  animal transgènic  
NT3  planta transgènica  

NT1  procés biotecnològic  
RT  biologia  
RT  reproducció animal  

biotecnològic, procés — (6411) 

biotecnològica, creació  
USE  organisme modificat genèticament (6411) 

biòtop  
SN  Espai localitzat que té característiques estables 

i alberga una població animal i vegetal deter-
minada.  

MT  5211 medi natural  
UF  biocenosi  
UF  hàbitat natural  
BT1  ecosistema  

BT2  entorn físic  

biòxid de titani  
USE  òxid (6811) 

bipartidisme  
SN  Sistema polític caracteritzat per l’existència de 

dos partits que s’alternen al govern i a l’oposició.  
MT  0406 marc polític  
BT1  règim polític  
RT  alternança política  
RT  bipolarització  

bipolarització  
SN  Situació d’alguns països en què la vida política 

està dominada per dues tendències que lluiten 
pel poder. No l’hem de confondre amb “bipar-
tidisme”.  

MT  0431 vida política i seguretat pública  
BT1  política  
RT  bipartidisme  

(BIRD), Banc Internacional de Reconstrucció i 
Desenvolupament  
USE  Banc Internacional de Reconstrucció i Fo-

ment (7606) 

BIRF  
USE  Banc Internacional de Reconstrucció i Fo-

ment (7606) 

Birmània  
USE  Myanmar (7226+7231) 

BIS  
USE  Banc de Pagaments Internacionals (7621) 

*Bisbal d’Empordà, la  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Empordà  

*Bisbal de Falset, la  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Priorat  

*Bisbal del Penedès, la  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Penedès  

*Biscaia  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*BT1  País Basc  

*BT2  regions d’Espanya  
*NT1  *Bilbao  

bismut  
MT  6816 metal·lúrgia i siderúrgia  
BT1  metall no ferrós  

BT2  metall  

Bissau, Guinea — (7221+7231) 

Bissau, República de Guinea  
USE  Guinea Bissau (7221+7231) 

Bistriţa-Nasaud  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  Romania del Nord-oest  

BT2  regions de Romania  

bitàcola  
USE  bloc (3226) 

bitllet  
USE  títol de transport (4806) 

bitllet de banc  
USE  moneda fiduciària (2411) 

bitllets, reserva de  
USE  reserva (4811) 

bituminós, esquist  
USE  matèria bituminosa (6611) 

bituminosa, matèria — (6611) 

bituminosa, pissarra  
USE  matèria bituminosa (6611) 
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*Biure  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Empordà  

Blagoevgrad, regió de — (7211) 

blanc, matrimoni  
USE  matrimoni de conveniència (2806) 

blanc, sucre — (6021) 

blanc, vi — (6021) 

blanc, vot en — (0416) 

*Blancafort  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Conca de Barberà  

*Blanes  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Selva  

blanqueig de capitals  
USE  blanqueig de diners (2421) 

blanqueig de diner negre  
USE  blanqueig de diners (2421) 

blanqueig de diners  
SN  L’utilitzarem per als diners procedents d’acti-

vitats il·lícites, com ara el tràfic d’estupefaents.  
MT  2421 lliure circulació de capitals  
UF  blanqueig de capitals  
UF  blanqueig de diner negre  
UF  rentat de diners  
UF  rentatge de diners  
BT1  reciclatge de capitals  

BT2  moviment de capitals  
BT3  lliure circulació de capitals  

RT  delicte econòmic  
RT  tràfic d’estupefaents  

blanques, tràfic de  
USE  tràfic de persones (1216) 

*Blanques, les, Borges  — (7211+9999) 

blat  
MT  6006 productes d’origen vegetal  
BT1  cereal  
NT1  blat dur  
NT1  blat tou  

blat de moro  
MT  6006 productes d’origen vegetal  
*UF  *panís  
BT1  cereal  
RT  oli de blat de moro  

blat de moro, oli de — (6016) 

blat dur  
MT  6006 productes d’origen vegetal  
BT1  blat  

BT2  cereal  
RT  sèmola  

blat tou  
MT  6006 productes d’origen vegetal  
BT1  blat  

BT2  cereal  

blaus, cascs  
USE  forces multinacionals (0816) 

blava, Europa  
USE  pesca comunitària (5641) 

blava, formatge de pasta — (6016) 

Blava, Provença-Alps-Costa — (7211) 

bleda  
USE  hortalissa de fulla (6006) 

*bleda-rave  
*USE  hortalissa d’arrel (6006) 

*bleda-rave sucrera  
*USE  remolatxa sucrera (6006) 

Blekinge  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  Suècia Meridional  

BT2  regions de Suècia  

bleu d’Auvergne  
USE  formatge de pasta blava (6016) 

bleu de Bresse  
USE  formatge de pasta blava (6016) 

blindat, vehicle  
USE  vehicle de combat (0821) 

bloc  
SN  Lloc d’internet en què l’internauta manté un diari 

personal o dedicat a un tema concret.  
MT  3226 comunicació  
UF  bitàcola  
UF  blocosfera  
UF  blog  
UF  ciberbitàcola  
UF  ciberdiari  
UF  diari web  
UF  ebloc  
BT1  lloc internet  

BT2  internet  
BT3  telecomunicació  

BT4  sistema de comunicació  

bloc de pisos  
USE  habitatge col·lectiu (2846) 

bloc oriental  
USE  països de l’Est (7236) 

bloc, vot en — (0426) 

blocada, llista  
USE  llista tancada (0416) 

blocatge  
USE  sanció internacional (0806) 

blocatge de preus  
USE  congelació de preus (2451) 

blocosfera  
USE  bloc (3226) 

blocs, política de — (0816) 

blog  
USE  bloc (3226) 

bloom  
USE  lingot (6411) 

*bloqueig  
*USE  sanció internacional (0806) 

bloqueig de les exportacions  
USE  restricció de les exportacions (2021) 

*bloqueig de preus  
*USE  congelació de preus (2451) 

bo del Tresor  
MT  2436 hisenda pública i política pressupostària  
UF  pagaré del Tresor  
BT1  deute públic  
RT  liquiditat internacional  
RT  Tresor  

*Boadella i les Escaules  
*SN  *Municipi que fins el 27 de maig del 2004 

s’anomenà Boadella d’Empordà (DOGC núm. 
4142).  

*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Alt Empordà  

boc  
USE  cabrú (5626) 

bodega  
USE  emmagatzematge d’aliments (6036) 

boges, malaltia de les vaques  
USE  encefalopatia espongiforme bovina (5631) 

Bohèmia Central  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions de la República Txeca  

Bohèmia Meridional  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions de la República Txeca  

*Boi de Llobregat, Sant  — (7211+9999) 

*Boi de Lluçanès, Sant  — (7211+9999) 

*Boí, la, Vall de  — (7211+9999) 

boicot  
USE  sanció internacional (0806) 

*Boix, Castellfollit del  — (7211+9999) 

boja, vaca  
USE  encefalopatia espongiforme bovina (5631) 
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boles, coixinet de  
USE  rodolament (6821) 

bolet  
USE  fungicultura (5631) 

Bolivariana de Veneçuela, República  
USE  Veneçuela (7216+7231+7236) 

Bolívia  
MT  7216 Amèrica  
MT  7231 geografia econòmica  
MT  7236 geografia política  
UF  República de Bolívia  
BT1  Amèrica del Sud  

BT2  Amèrica Llatina  
BT1  països de l’ALADI  
BT1  països del SELA  
BT1  països de la Comunitat Andina  
BT1  països de l’OEA  

Bolívia, República de  
USE  Bolívia (7216+7231+7236) 

*Bolvir  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Cerdanya  

Bolzano, província autònoma de  
USE  província autònoma de Bozen (7211) 

bomba  
MT  6821 indústria mecànica  
BT1  màquina  
RT  bomba de calor  

bomba atòmica  
USE  arma nuclear (0821) 

bomba d’hidrogen  
USE  arma nuclear (0821) 

bomba de calor  
MT  6821 indústria mecànica  
BT1  equip tèrmic  
RT  bomba  
RT  calefacció  
RT  recuperació d’energia  

bomba de neutrons  
USE  arma nuclear (0821) 

bomba nuclear  
USE  arma nuclear (0821) 

bombament, estació de  
USE  ordenació hidràulica (6831) 

bombarder  
MT  0821 defensa  
BT1  aviació militar  

BT2  armament  

*bomber  
*MT  0431 vida política i seguretat pública  
*UF  *parc de bombers  
*BT1  protecció civil  

*BT2  seguretat pública  

*bombers, parc de   
*USE  *bomber (0431) 

bombeta  
USE  material d’enllumenat (6826) 

bombó  
USE  producte de confiteria (6026) 

Bonaire  
MT  7216 Amèrica  
MT  7241 països i territoris d’ultramar  
BT1  Antilles neerlandeses  

BT2  Petites Antilles  
BT3  Carib  

BT1  PTU dels Països Baixos  

*Bonastre  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Penedès  

*Bonesvalls, Olesa de  — (7211+9999) 

bonificació d’interessos  
SN  Ajuda de l’estat a qui sol·licita un emprèstit i que 

consisteix a assumir una part dels interessos.  
MT  2416 institucions financeres i de crèdit  
UF  préstec a tipus reduït  
UF  préstec bonificat  
UF  tipus preferencial de crèdit  
BT1  cost del crèdit  

BT2  política creditícia  
RT  modernització de l’explotació agrària  
RT  promoció d’inversions  

bonificació fiscal  
USE  deducció fiscal (2446) 

bonificat, préstec  
USE  bonificació d’interessos (2416) 

*Bonmatí, Sant Julià del Llor i  — (7211+9999) 

bons costums  
USE  moral pública (2826) 

bor  
USE  semimetall (6816) 

bord de vaixell, venda a  
USE  venda lliure d’impostos (2031) 

bord, preu franc a — (4806) 

bord, preu lliure a  
USE  preu franc a bord (4806) 

*Bòrdes, Es  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Val d’Aran  

*Bordils  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  

*BT1  *Girona  
*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Gironès  

boreal, bosc — (5636) 

*Borges Blanques, les  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Garrigues  

*Borges del Camp, les  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Camp  

Borgonya  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions de França  

bornea, Malàisia  
USE  Malàisia (7226+7231) 

Borneo  
MT  7226 Àsia-Oceania  
MT  7231 geografia econòmica  
UF  Kalimantan  

BT2  Sud-est asiàtic  
BT1  Indonèsia  

BT2  país de l’APEC  
BT2  països de l’OPEP  
BT2  països de l’ASEAN  

Bornholm  
USE  Hovedstaden (7211) 

*Borrassà  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Empordà  

*Borredà  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Berguedà  

Borsa, admissió d’un títol a  
USE  cotització borsària (2421) 

borsa, agent de canvi i  
USE  professió financera (2421) 

Borsa comercial  
USE  borsa de mercaderies (2006) 

Borsa, cotització a  
USE  cotització borsària (2421) 
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Borsa, cotització d’un títol a  
USE  cotització borsària (2421) 

Borsa, cotització d’un valor a  
USE  cotització borsària (2421) 

Borsa de comerç  
USE  borsa de mercaderies (2006) 

borsa de mercaderies  
SN  Lloc on es fan compres i vendes, generalment a 

termini, de mercaderies amb un mercat ampli 
(llana, cafè, cacau...).  

MT  2006 política comercial  
UF  Borsa comercial  
UF  Borsa de comerç  
BT1  mercat de productes bàsics  

BT2  mercat  

Borsa de valors  
MT  2421 lliure circulació de capitals  
UF  Borsí  
BT1  mercat financer  
NT1  cotització borsària  

NT2  valor borsari  
NT1  cotització de valors  

Borsa, operació de  
USE  operació borsària (2421) 

borsari, valor — (2421) 

borsària, capitalització  
USE  valor borsari (2421) 

borsària, cotització — (2421) 

borsària, operació — (2421) 

borsària, valoració  
USE  valor borsari (2421) 

Borsí  
USE  Borsa de valors (2421) 

bosc  
USE  forest (5636) 

bosc alt  
MT  5636 forest  
BT1  forest  

bosc baix  
MT  5636 forest  
BT1  forest  

bosc boreal  
MT  5636 forest  
BT1  forest  
RT  Àrtida  

bosc, conservació del  
USE  protecció del bosc (5636) 

bosc de l’estat  
USE  forest de l’estat (5636) 

bosc de muntanya  
MT  5636 forest  
*UF  *forest de muntanya  
BT1  forest  
RT  muntanya  

bosc de titularitat pública  
USE  forest de l’estat (5636) 

bosc equatorial  
USE  bosc tropical (5636) 

bosc, gestió del  
USE  silvicultura (5636) 

bosc mediterrani  
MT  5636 forest  
BT1  forest  
RT  agricultura mediterrània  

bosc natural  
MT  5636 forest  
BT1  forest  

bosc plantat  
MT  5636 forest  
BT1  forest  
RT  plantació  

bosc privat  
USE  forest privada (5636) 

bosc, protecció del — (5636) 

bosc protegit  
USE  forest protegida (5636) 

bosc públic  
USE  forest de l’estat (5636) 

bosc temperat  
MT  5636 forest  
BT1  forest  

bosc tropical  
MT  5636 forest  
UF  bosc equatorial  
UF  hevea  
BT1  forest  
RT  fusta tropical  

Boscos (FNUB), Fòrum de les Nacions Unides 
sobre els  
USE  comissió tècnica ONU (7606) 

Bòsnia i Hercegovina  
MT  7206 Europa  
MT  7231 geografia econòmica  
MT  7236 geografia política  
BT1  Europa central i oriental  
BT1  països de l’ACLC  
BT1  països del Consell d’Europa  

*bossa de pobresa  
*USE  quart món (2821) 

*bossing  
*USE  assetjament moral (1216) 

*Bossòst  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Val d’Aran  

*Bot  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Terra Alta  

botànica  
MT  3606 ciències naturals i aplicades  
BT1  biologia  

BT2  ciències biològiques  
RT  flora  

*Botarell  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Camp  

botella  
USE  producte d’envasament (2031) 

*botiga  
*USE  punt de venda (2036) 

*botiga d’animals  
*USE  *nucli animal (5631) 

botiga d’autoservei  
USE  autoservei (2036) 

botiga de descompte  
USE  casa de descompte (2036) 

botiga lliure d’impostos  
USE  venda lliure d’impostos (2031) 

Botoșani  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  Romania del Nord-est  

BT2  regions de Romania  

Botswana  
MT  7221 Àfrica  
MT  7231 geografia econòmica  
UF  República de Botswana  
BT1  Àfrica meridional  

BT2  Àfrica subsahariana  
BT1  països de l’ACP  

Botswana, República de  
USE  Botswana (7221+7231) 

bou  
MT  5626 mitjà de producció agrícola  
BT1  boví  

BT2  bestiar  

*Bovera  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Garrigues  

boví  
MT  5626 mitjà de producció agrícola  
UF  boví major  
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UF  búfal  
UF  espècie bovina  
UF  raça bovina  
UF  ruminant  
UF  vacum  
BT1  bestiar  
NT1  bou  
NT1  brau  
NT1  jònega  
NT1  vaca  

NT2  vaca lactant  
NT2  vaca lletera  

NT1  vedell  
RT  carn bovina  
RT  carn de búfal  
RT  formatge d’ovella  

boví major  
USE  boví (5626) 

bovina, carn — (6011) 

bovina, encefalopatia espongiforme — (5631) 

bovina, espècie  
USE  boví (5626) 

bovina, inseminació  
USE  inseminació artificial (5631) 

bovina, leucosi  
USE  leucosi animal (5631) 

bovina, pesta  
USE  pesta animal (5631) 

bovina, raça  
USE  boví (5626) 

bovina, tuberculosi  
USE  tuberculosi animal (5631) 

Bozen, província autònoma de — (7211) 

B, personal CE de categoria  
USE  assistent (1006) 

BPI  
USE  Banc de Pagaments Internacionals (7621) 

Brabant flamenc, província de — (7211) 

Brabant Septentrional  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions dels Països Baixos  

Brabant való, província de — (7211) 

*Bràfim  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Camp  

*Brai, el, Pinell de  — (7211+9999) 

Brăila  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  Romania del Sud-est  

BT2  regions de Romania  

braille  
USE  mitjans per a discapacitats (2826) 

Brandenburg  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions d’Alemanya  

Brandt, Informe  
USE  relació Nord-Sud (0806) 

Brasil  
MT  7216 Amèrica  
MT  7231 geografia econòmica  
MT  7236 geografia política  
UF  República Federal del Brasil  
BT1  Amèrica del Sud  

BT2  Amèrica Llatina  
BT1  països de l’ALADI  
BT1  països del SELA  
BT1  països del Mercosur  
BT1  països de l’OEA  

Brasil, República Federal del  
USE  Brasil (7216+7231+7236) 

Brașov  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  Romania del centre  

BT2  regions de Romania  

Bratislava, regió de — (7211) 

brau  
MT  5626 mitjà de producció agrícola  
BT1  boví  

BT2  bestiar  

*Breda  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Selva  

Bremen  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions d’Alemanya  

Bresse, bleu de  
USE  formatge de pasta blava (6016) 

bressol, escola  
USE  escola infantil (3211) 

Bretanya  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions de França  

Bretanya, Gran  
USE  Regne Unit (7206+7231+7236) 

Bretanya i Irlanda del Nord, Regne Unit de la Gran  
USE  Regne Unit (7206+7231+7236) 

Bretanya, països i territoris d’ultramar de la Gran  
USE  PTU de la Gran Bretanya (7241) 

Bretanya, PTU de la Gran — (7241) 

Bretanya, regions de la Gran — (7211) 

Bretton Woods  
USE  acord de Bretton Woods (2406) 

Bretton Woods, acord de — (2406) 

bretxa digital  
USE  fractura digital (3231) 

bricolatge, eina de — (6846) 

brie  
USE  formatge de pasta tova (6016) 

brisa  
USE  aiguardent (6021) 

britànic, territori antàrtic — (7241) 

Britànica, Hondures  
USE  Belize (7216+7231+7236) 

britànics de l’oceà Índic, territoris — (7241) 

britàniques, illes Verges  
USE  illes Verges (7216+7241) 

Broadcasting Union), EBU (European  
USE  Unió Europea de Radiodifusió (7611) 

brodat  
USE  indústria tèxtil (6841) 

brollador, aigua de  
USE  aigua dolça (5211) 

brom  
MT  6811 química  
BT1  halogen  

BT2  element químic  

bromur  
USE  sal química (6811) 

bronze  
USE  aliatge (6816) 

*brossa  
*USE  residu (5216) 

*brossa domèstica  
*USE  residu domèstic (5216) 

*brossat  
*USE  formatge fresc (6016) 

*Bruc, el  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Anoia  

brucel·losi  
MT  5631 activitat agropecuària  
BT1  malaltia animal  

BT2  sanitat animal  
RT  zoonosi  

*Brull, el  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
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*BT1  *Barcelona  
*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Osona  

Brunei  
MT  7226 Àsia-Oceania  
MT  7231 geografia econòmica  
UF  estat de Brunei Darussalam  
*UF  *Soldanat de Brunei  
BT1  Sud-est asiàtic  
BT1  país de l’APEC  
BT1  països de l’ASEAN  

Brunei Darussalam, estat de  
USE  Brunei (7226+7231) 

*Brunei, Soldanat de   
*USE  Brunei (7226+7231) 

*Brunyola  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Selva  

Brussel·les  
USE  regió de Brussel·les-capital (7211) 

Brussel·les, col de  
USE  hortalissa de fulla (6006) 

Brussel·les, Nomenclatura de  
USE  nomenclatura aranzelària (2011) 

Brussel·les-capital, regió de — (7211) 

brut, acer  
USE  acer (6816) 

brut de finançament, marge  
USE  cash flow (4026) 

brut, petroli — (6616) 

brut, producte interior — (1626) 

brut, producte nacional — (1626) 

brut, producte regional — (1626) 

brut, sucre en  
USE  sucre semirefinat (6021) 

brut, valor afegit  
USE  valor afegit (4026) 

bruta, energia — (6606) 

Bucarest-Ilfov  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions de Romania  

búdic, dret — (1206) 

budisme  
MT  2831 cultura i religió  
BT1  religió  
RT  budista  
RT  dret búdic  

budista  
MT  2821 marc social  
BT1  grup religiós  

BT2  grup sociocultural  
RT  budisme  

búfal  
USE  boví (5626) 

búfal, carn de — (6011) 

bufat, vidre  
USE  vidre (6811) 

bugaderia  
MT  6846 indústries diverses  
UF  rentatge en sec  
UF  taller de rentatge i de planxament  
BT1  indústria de serveis  

BT2  indústria diversa  

buit, indústria del — (6846) 

buit, vidre  
USE  vidre (6811) 

*Buixalleu, Sant Feliu de  — (7211+9999) 

bulb, hortalissa de — (6006) 

Bulgària  
MT  7206 Europa  
MT  7231 geografia econòmica  
MT  7236 geografia política  
UF  República de Bulgària  
BT1  Europa central i oriental  
BT1  estat membre UE  
BT1  països de l’OTAN  
BT1  països del Consell d’Europa  
RT  regions de Bulgària  

Bulgària, regions de — (7211) 

Bulgària, República de  
USE  Bulgària (7206+7231+7236) 

(Bulgària), Severen tsentralen — (7211) 

(Bulgària), Severoiztochen — (7211) 

(Bulgària), Severozapaden — (7211) 

(Bulgària), Yugoiztochen — (7211) 

(Bulgària), Yugozapaden — (7211) 

(Bulgària), Yuzhen tsentralen — (7211) 

bulímia  
USE  malaltia de nutrició (2841) 

*bullying  
*USE  violència a l’escola (2826) 

bundesland  
USE  estat federat (0406) 

Bundesrat  
USE  cambra federal (0421) 

*Bureau européen des unions de consomma-
teurs  
*USE  BEUC (7611) 

Burgas, regió de — (7211) 

Burgenland  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions d’Àustria  

burgesa, classe  
USE  classe mitjana (2821) 

burgesia  
USE  classe mitjana (2821) 

*Burgos  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*BT1  Castella i Lleó  

*BT2  regions d’Espanya  

Burkina Faso  
MT  7221 Àfrica  
MT  7231 geografia econòmica  
UF  Alt Volta  
BT1  Àfrica occidental  

BT2  Àfrica subsahariana  
BT1  país de la UEMOA  
BT1  països de l’ACP  
BT1  països de la Cedeao  

burocràcia  
USE  formalitat administrativa (0436) 

buròtica  
USE  ofimàtica (3236) 

Burundi  
MT  7221 Àfrica  
MT  7231 geografia econòmica  
UF  República de Burundi  
BT1  Àfrica oriental  

BT2  Àfrica subsahariana  
BT1  països de l’ACP  

Burundi, República de  
USE  Burundi (7221+7231) 

BusinessEurope  
SN  Des del gener del 2007 la Confederació d’Em-

preses Europees té la denominació de “Busi-
nessEurope”.  

MT  7611 organitzacions europees  
MT  7626 organitzacions no governamentals  
UF  Unice  
UF  Unió d’Indústries de la Comunitat Europea  
UF  Unió de Confederacions de la Indústria de la 

Comunitat Europea  
UF  Unió de Confederacions Industrials i Empre-

sarials d’Europa  
BT1  organització europea  
BT1  organització no governamental  
RT  empresa europea  

butà  
MT  6616 indústria petroliera  
BT1  producte petrolífer  

BT2  petroquímica  
RT  gas  

butilè  
USE  hidrocarbur (6616) 

butlla pontifícia  
USE  acta pontifícia (3221) 

butlletí de sumaris  
USE  bibliografia (3221) 
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Butlletí Oficial  
MT  3221 documentació  
UF  Butlletí Oficial de l’Estat  
BT1  document oficial  

BT2  document  
RT  publicació de la llei  

Butlletí Oficial de l’Estat  
USE  Butlletí Oficial (3221) 

Butlletí Oficial del Parlament  
USE  document parlamentari (3221) 

butteroil  
MT  6016 productes agraris transformats  
UF  greix de llet anhidra  
UF  greix lacti anhidra  
UF  oli de mantega  
BT1  producte lacti  
RT  greix animal  

Buzau  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  Romania del Sud-est  

BT2  regions de Romania  

Bystrica, regió de Banská — (7211) 

*Cabacés  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Priorat  

*Cabanabona  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Noguera  

*Cabanelles  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Empordà  

*Cabanes  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Empordà  

cabanya  
USE  bestiar (5626) 

cabanya, cens de la  
USE  cens agrari (5616) 

*Cabanyes, les  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Penedès  

*Cabdella, la, Torre de  — (7211+9999) 

cabina electoral  
USE  vot secret (0416) 

Cabinda  
USE  Angola (7221+7231) 

cabirol  
USE  cèrvid (5626) 

cable coaxial  
USE  material de telecomunicacions (3226) 

cable de telecomunicació  
USE  material de telecomunicacions (3226) 

cable elèctric  
MT  6826 electrònica i electrotècnia  
BT1  indústria electrotècnica  
RT  energia elèctrica  
RT  material de telecomunicacions  

cable telefònic  
USE  material de telecomunicacions (3226) 

cable, televisió per  
USE  teledistribució (3226) 

cable, transport per — (4811) 

*Cabó  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Urgell  

cabotatge aeri  
SN  Transport comercial entre dos punts d’un ma-

teix estat fet per una companyia aèria d’un al-
tre estat.  

MT  4826 transport aeri i espacial  
BT1  transport aeri  
RT  cabotatge de carretera  
RT  cabotatge marítim  

cabotatge de carretera  
SN  Accés dels transportistes no residents als trans-

ports nacionals.  
MT  4816 transport terrestre  
BT1  transport per carretera  

BT2  transport terrestre  
RT  cabotatge aeri  
RT  cabotatge marítim  

cabotatge marítim  
SN  Navegació comercial entre dos ports veïns o en-

tre dos ports comunitaris.  
MT  4821 transport marítim i fluvial  
BT1  transport marítim  
RT  cabotatge aeri  
RT  cabotatge de carretera  

cabra  
USE  cabrú (5626) 

cabra, carn de  
USE  carn de cabrum (6011) 

 *Cabra del Camp  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Camp  

cabra, formatge de — (6016) 

cabrales  
USE  formatge de pasta tova (6016) 

*Cabrenys, Maçanet de  — (7211+9999) 

*Cabrera  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*BT1  illes Balears  

*BT2  regions d’Espanya  

*Cabrera d’Anoia  
*SN  *Municipi que fins el 5 de febrer del 2007 s’ano-

menà Cabrera d’Igualada (DOGC núm. 4814).  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Anoia  

*Cabrera de Mar  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Maresme  

*Cabrils  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Maresme  

cabrit  
USE  cabrú (5626) 

cabrit, carn de  
USE  carn de cabrum (6011) 

cabrú  
MT  5626 mitjà de producció agrícola  
UF  boc  
UF  cabra  
UF  cabrit  
UF  cabrum  
BT1  bestiar  
RT  formatge de cabra  

cabrum  
USE  cabrú (5626) 

cabrum, carn de — (6011) 

cabrum, inseminació  
USE  inseminació artificial (5631) 

cacau  
MT  6006 productes d’origen vegetal  
BT1  planta tropical  
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RT  beguda  
RT  mantega vegetal  
RT  producte de confiteria  
RT  producte instantani  

cacau instantani  
USE  producte instantani (6026) 

cacau, mantega de  
USE  mantega vegetal (6016) 

cacau, producte de  
USE  producte de confiteria (6026) 

cacauet  
MT  6006 productes d’origen vegetal  
BT1  planta oleaginosa  
RT  oli de cacauet  

cacauet, oli de — (6016) 

*Cáceres  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*BT1  Extremadura  

*BT2  regions d’Espanya  

CACM  
USE  mercat comú centreamericà (7616) 

caça  
MT  2826 vida social  
UF  caça amb paranys  
UF  caça amb trampes  
BT1  esport  

BT2  lleure  
RT  regulació de la caça  

caça amb paranys  
USE  caça (2826) 

caça amb trampes  
USE  caça (2826) 

caça, animal de — (5631) 

caça, avió de  
USE  avió de combat (0821) 

caça, carn de — (6011) 

caça, llicència de  
USE  regulació de la caça (5206) 

caça, període de  
USE  regulació de la caça (5206) 

caça, permís de  
USE  regulació de la caça (5206) 

caça, regulació de la — (5206) 

caça, reserva de  
USE  reserva natural (5206) 

caça selectiva  
USE  regulació de la caça (5206) 

CAD  
USE  Comitè d’Ajuda al Desenvolupament (7621) 

*Cadaqués  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Empordà  

cadastre  
MT  1211 dret civil  
UF  registre de la propietat  
UF  registre fiscal  
BT1  propietat del sòl  

BT2  propietat de béns  
RT  contribució territorial  
RT  impost local  
RT  permís de construcció  
RT  reglamentació urbanística  

cadàver  
USE  mort (2826) 

cadàvers, dipòsit de  
USE  mort (2826) 

cadena comercial  
MT  2036 distribució  
UF  cadena de magatzems  
UF  cadena de sucursals  
UF  cadena de tendes  
BT1  comerç integrat  

BT2  comerç al detall  
BT3  distribució comercial  

cadena de magatzems  
USE  cadena comercial (2036) 

cadena de sucursals  
USE  cadena comercial (2036) 

cadena de tendes  
USE  cadena comercial (2036) 

cadena, producció en — (6406) 

cadena, treball en — (4416) 

*Cadis  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*BT1  Andalusia  

*BT2  regions d’Espanya  

cadmi  
MT  6816 metal·lúrgia i siderúrgia  
BT1  metall no ferrós  

BT2  metall  

caduca, arbre de fulla  
USE  arbre caducifoli (5636) 

caducifoli, arbre — (5636) 

CAE  
USE  Comunitat de l’Àfrica oriental (7616) 

CAEA  
USE  Consell d’Associació Euroatlàntic (7621) 

CAEM  
USE  Comecon (7621) 

CAEM, països del  
USE  països del Comecon (7231) 

CAEU  
USE  Consell de la Unitat Econòmica Àrab (7616) 

cafè  
MT  6006 productes d’origen vegetal  
BT1  planta tropical  
RT  beguda  
RT  producte instantani  

cafè instantani  
USE  producte instantani (6026) 

cafè restaurant  
USE  indústria gastronòmica (2826) 

cafeteria  
USE  indústria gastronòmica (2826) 

Caicos, illes Turks i — (7241) 

caiguda de preus  
USE  baixa de preus (2451) 

caiman  
USE  rèptil (5211) 

Caiman, illes — (7241) 

CAIS  
USE  Sistema d’Integració de l’Amèrica Central 

(7616) 

caixa  
USE  producte d’envasament (2031) 

caixa, crèdit de  
USE  crèdit a curt termini (2416) 

caixa d’estalvis  
MT  2416 institucions financeres i de crèdit  
UF  caixa postal  
BT1  banc  

BT2  institució financera  

caixa, flux de  
USE  cash flow (4026) 

caixa hipotecària  
MT  2416 institucions financeres i de crèdit  
UF  Banc Hipotecari d’Espanya  
UF  banc de crèdit hipotecari  
UF  entitat de crèdit hipotecari  
UF  institució de crèdit hipotecari  
BT1  banc  

BT2  institució financera  
RT  crèdit immobiliari  

caixa postal  
USE  caixa d’estalvis (2416) 

caixa rural  
USE  banc agrícola (2416) 

caixer automàtic  
USE  banca electrònica (2416) 

Caixmir, conflicte del  
USE  qüestió del Caixmir (0816) 
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Caixmir, guerra del  
USE  qüestió del Caixmir (0816) 

Caixmir, qüestió del — (0816) 

Calàbria  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions d’Itàlia  

calador  
USE  lloc de pesca (5641) 

*Calaf  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Anoia  

*Calafell  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Penedès  

calamars  
USE  mol·lusc (5641) 

calamars de Terranova  
USE  mol·lusc (5641) 

calamarsa  
USE  intempèrie (5216) 

calamitat agrícola  
USE  catàstrofe agrícola (5216) 

Calarași  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  Romania del Sud-Muntènia  

BT2  regions de Romania  

*Calba, l’, Espluga  — (7211+9999) 

calceteria  
MT  6841 indústria del cuir i indústria tèxtil  
BT1  indústria tèxtil  

calci  
MT  6816 metal·lúrgia i siderúrgia  
BT1  metall no ferrós  

BT2  metall  

calci, òxid de  
USE  òxid (6811) 

càlcul, centre de — (3236) 

càlcul científic  
MT  3236 informàtica i tractament de dades  
BT1  informàtica aplicada  

BT2  informàtica  
RT  matemàtiques  

càlcul de costs  
MT  4026 gestió comptable  
UF  estimació de costs  
BT1  gestió comptable  
NT1  cost d’emmagatzematge  

NT1  cost d’equipament  
NT1  cost d’explotació  
NT1  cost d’inversió  
NT1  cost de capital  
NT1  cost de distribució  
NT1  cost de producció  
NT1  cost directe  
NT1  cost salarial  
NT1  despeses generals  
RT  preu de cost  

càlcul, full de — (3236) 

calculadora  
USE  màquina d’oficina (6826) 

calcular, màquina de  
USE  màquina d’oficina (6826) 

calçat a mida  
USE  indústria del calçat (6841) 

calçat, indústria del — (6841) 

caldera  
MT  6821 indústria mecànica  
BT1  equip tèrmic  
RT  calefacció  

*Calders  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Bages  

*Calders, Monistrol de  — (7211+9999) 

*Caldes d’Estrac  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Maresme  

*Caldes de Malavella  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Selva  

*Caldes de Montbui  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Vallès Oriental  

Caledònia, Nova — (7231+7241) 

calefacció  
MT  6831 construcció i obres públiques  
UF  aparell de calefacció  
UF  calefacció domèstica  
UF  calefacció urbana  
UF  escalfor industrial  
UF  instal·lació de calefacció  

UF  material de calefacció  
UF  sistema de calefacció  
BT1  tècnica de la construcció  
RT  aplicació solar  
RT  bomba de calor  
RT  caldera  
RT  energia tèrmica  
RT  forn  
RT  fuel  
RT  llenya  

calefacció, aparell de  
USE  calefacció (6831) 

calefacció domèstica  
USE  calefacció (6831) 

calefacció, instal·lació de  
USE  calefacció (6831) 

calefacció, material de  
USE  calefacció (6831) 

calefacció, sistema de  
USE  calefacció (6831) 

calefacció urbana  
USE  calefacció (6831) 

*Calella  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Maresme  

*calendari  
*USE  anuari (3221) 

calendari de la UEM  
MT  2411 economia monetària  
BT1  Unió Econòmica i Monetària  
NT1  primera fase de la UEM  
NT1  segona fase de la UEM  
NT1  tercera fase de la UEM  

calendari escolar  
MT  3216 organització de l’ensenyament  
UF  distribució de l’horari escolar  
BT1  organització de l’ensenyament  

calendari laboral  
USE  dia festiu (4416) 

*Calldetenes  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Osona  

*Callús  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Bages  
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*Calonge  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Empordà  

*Calonge de Segarra  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Anoia  

calor, bomba de — (6821) 

calor, emissió de — (5216) 

calúmnia  
USE  difamació (1216) 

*Camallera i Llampaies, Saus,  — (7211+9999) 

*Camarasa  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Noguera  

*Camarles  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Ebre  

Cambodja  
MT  7226 Àsia-Oceania  
MT  7231 geografia econòmica  
UF  Kampuchéa  
UF  Regne de Cambodja  
BT1  Sud-est asiàtic  
BT1  països de l’ASEAN  

Cambodja, Regne de  
USE  Cambodja (7226+7231) 

cambra  
USE  cambra parlamentària (0421) 

cambra agrària  
USE  òrgan de representació agrària (5606) 

Cambra Alta  
MT  0421 parlament  
UF  Senat  
BT1  bicameralisme  

BT2  cambra parlamentària  
BT3  composició del parlament  

Cambra Baixa  
USE  cambra d’elecció directa (0421) 

cambra d’aire  
USE  pneumàtic (6811) 

cambra d’elecció directa  
MT  0421 parlament  
UF  Cambra Baixa  
UF  Congrés dels Diputats  
BT1  bicameralisme  

BT2  cambra parlamentària  
BT3  composició del parlament  

RT  sufragi universal  

cambra de comerç  
USE  cambra de comerç i d’indústria (2006) 

cambra de comerç i d’indústria  
MT  2006 política comercial  
UF  Cambra de Comerç, d’Indústria i de Navegació  
UF  cambra de comerç  
BT1  promoció del comerç  

BT2  política comercial  
RT  estructura industrial  

Cambra de Comerç, d’Indústria i de Navegació  
USE  cambra de comerç i d’indústria (2006) 

cambra, dissolució de la  
USE  dissolució del parlament (0431) 

cambra federal  
MT  0421 parlament  
UF  Bundesrat  
BT1  bicameralisme  

BT2  cambra parlamentària  
BT3  composició del parlament  

cambra parlamentària  
MT  0421 parlament  
UF  assemblea  
UF  cambra  
UF  diputació permanent  
BT1  composició del parlament  
NT1  bicameralisme  

NT2  Cambra Alta  
NT2  cambra d’elecció directa  
NT2  cambra federal  

NT1  unicameralisme  

cambra sindical  
USE  associació professional (4426) 

*Cambrils  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Camp  

(CAME), Consell d’Ajuda Mútua Econòmica  
USE  Comecon (7621) 

CAME, països del  
USE  països del Comecon (7231) 

camembert  
USE  formatge de pasta tova (6016) 

càmera de vídeo  
USE  aparell d’enregistrament (3226) 

Camerun  
MT  7221 Àfrica  
MT  7231 geografia econòmica  
UF  República del Camerun  

BT1  Àfrica central  
BT2  Àfrica subsahariana  

BT1  països de l’ACP  
BT1  països de la CEMAC  

Camerun, República del  
USE  Camerun (7221+7231) 

càmfora  
USE  planta aromàtica (6006) 

camí agrícola  
USE  via rural (4816) 

camí forestal  
USE  via rural (4816) 

camí rural  
USE  via rural (4816) 

camí veïnal  
USE  via rural (4816) 

*Camí, Vilanova del  — (7211+9999) 

camió  
USE  vehicle industrial (4816) 

camió cisterna  
USE  vehicle industrial (4816) 

camioner  
USE  personal de conducció (4811) 

*Camós  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Pla de l’Estany  

*Camp, Alt  — (9999) 

*Camp, Baix  — (9999) 

*Camp, Cabra del  — (7211+9999) 

*Camp, Castellvell del  — (7211+9999) 

camp d’extermini  
USE  camp de concentració (0431) 

camp de concentració  
MT  0431 vida política i seguretat pública  
UF  camp d’extermini  
UF  camp de la mort  
BT1  violència política  

BT2  seguretat pública  
RT  crim contra la humanitat  
RT  esclavitud  
RT  nacionalsocialisme  
RT  neteja ètnica  
RT  víctima de guerra  

camp de la mort  
USE  camp de concentració (0431) 

*Camp de Tarragona, àmbit del  — (1606) 

camp de visió  
USE  seguretat a la carretera (4806) 
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camp electromagnètic  
USE  pertorbació electromagnètica (5216) 

*Camp, Figuerola del  — (7211+9999) 

camp, investigació de — (6416) 

*Camp, Mont-roig del  — (7211+9999) 

*Camp, Montbrió del  — (7211+9999) 

camp, vacances al  
USE  turisme rural (2826) 

*Camp, Vilallonga del  — (7211+9999) 

*Camp, la, Selva del  — (7211+9999) 

*Camp, les, Borges del  — (7211+9999) 

camp-ciutat, relació — (2816) 

Campània  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions d’Itàlia  

campanya agrícola  
SN  Període anual de referència per a la fixació dels 

preus agrícoles.  
MT  5611 producció i estructures agràries  
BT1  política de producció agrícola  
RT  preu agrari  

campanya d’informació  
USE  campanya de sensibilització (0431) 

campanya de comercialització  
USE  comercialització (2031) 

campanya de promoció  
USE  promoció comercial (2031) 

campanya de sensibilització  
SN  L’utilitzarem per a les activitats d’informació o 

sensibilització del públic i el vincularem al camp 
temàtic de què es tracti o al nom de la institució 
si la campanya es refereix a la imatge d’aquesta 
davant l’opinió pública.  

MT  0431 vida política i seguretat pública  
UF  any internacional  
UF  any mundial  
UF  campanya d’informació  
UF  dia mundial  
UF  informació del públic  
UF  sensibilització del públic  
BT1  opinió pública  
RT  foment de la idea d’Europa  
RT  moviment europeu  
RT  moviments d’opinió  
RT  símbol europeu  

campanya electoral  
MT  0416 procediment electoral i sistema de votació  
BT1  organització electoral  
NT1  aliança electoral  
NT1  despeses electorals  
NT1  finançament electoral  
NT1  programa electoral  
NT1  propaganda electoral  

campanya, preu de  
USE  preu agrari (2451) 

campanya publicitària  
USE  publicitat (2031) 

*Campdevànol  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Ripollès  

*Campelles  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Ripollès  

camperol  
USE  agricultor (5616) 

camperol, moviment — (0431) 

camperola, classe — (2821) 

càmping  
MT  2826 vida social  
BT1  turisme  

BT2  lleure  
RT  vehicle de càmping  

camping car  
USE  vehicle de càmping (4811) 

càmping, vehicle de — (4811) 

*Campins  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Vallès Oriental  

*Campllong  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Gironès  

*Campmajor, Sant Miquel de  — (7211+9999) 

*Camprodon  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Ripollès  

*Campsentelles, Sant Fost de  — (7211+9999) 

*CAN (cos assegurança noli), preu   
*USE  preu CIF (4806) 

Canadà  
MT  7216 Amèrica  
MT  7231 geografia econòmica  
MT  7236 geografia política  

UF  Quebec  
UF  Terranova  
BT1  Amèrica del Nord  
BT1  país de l’APEC  
BT1  país del TLCAN  
BT1  països de l’OCDE  
BT1  països de l’OEA  
BT1  països de l’OTAN  

canal d’un animal  
USE  peça en canal (6011) 

canal de comercialització  
USE  distribució comercial (2036) 

canal de distribució  
USE  distribució comercial (2036) 

canal de la Mànega  
MT  5211 medi natural  
BT1  oceà Atlàntic  

BT2  oceà  
BT3  medi geofísic  

RT  Túnel de la Mànega  

canal de la Mànega, túnel sota el  
USE  Túnel de la Mànega (4806) 

canal de pagament  
USE  televisió de pagament (3226) 

canal de Panamà  
MT  4821 transport marítim i fluvial  
UF  zona del canal de Panamà  
BT1  canal marítim  

BT2  transport marítim  
RT  Panamà  

canal de Panamà, zona del  
USE  canal de Panamà (4821) 

canal de rec  
USE  ordenació hidroagrícola (5621) 

canal de Suez  
MT  4821 transport marítim i fluvial  
UF  zona del canal de Suez  
BT1  canal marítim  

BT2  transport marítim  
RT  Egipte  

canal de Suez, zona del  
USE  canal de Suez (4821) 

canal fluvial  
USE  curs d’aigua interior (4821) 

Canal, illes del — (7206) 

canal marítim  
MT  4821 transport marítim i fluvial  
BT1  transport marítim  
NT1  canal de Panamà  
NT1  canal de Suez  
RT  curs d’aigua interior  

canal, peça en — (6011) 

canals banalitzats, banda de  
USE  banda de freqüències (3226) 

*Canària, Gran  — (7211) 
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Canàries  
USE  illes Canàries (7211) 

Canàries, comunitat autònoma de les  
USE  illes Canàries (7211) 

Canàries, illes — (7211) 

càncer  
MT  2841 sanitat  
UF  lluita contra el càncer  
BT1  malaltia  
*RT  *oncologia  
RT  salut reproductiva  
RT  substància cancerígena  

càncer, lluita contra el  
USE  càncer (2841) 

cancerígena, substància — (5216) 

candidat  
MT  0416 procediment electoral i sistema de votació  
BT1  organització electoral  
NT1  fiança electoral  
NT1  permís per activitat política  
NT1  presentació de candidatura  
NT1  renúncia a la candidatura  

candidatura a una feina  
USE  demanda d’ocupació (4411) 

candidatura d’adhesió  
USE  adhesió a la Unió Europea (1016) 

candidatura, presentació de — (0416) 

candidatura, renúncia a la — (0416) 

*Canejan  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Val d’Aran  

cànem  
MT  6006 productes d’origen vegetal  
BT1  planta tèxtil  

*Canet d’Adri  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Gironès  

*Canet de Mar  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Maresme  

cangur  
USE  marsupial (5211) 

cànon d’abocaments  
USE  permís de contaminació negociable (5206) 

canonada  
MT  6821 indústria mecànica  
UF  aixetes  
UF  unió de canonada  
UF  vàlvula  
BT1  material mecànic  
RT  tub  

canonada, transport per — (4811) 

canonada, unió de  
USE  canonada (6821) 

canònic, dret — (1206) 

*Canovelles  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Vallès Oriental  

*Cànoves i Samalús  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Vallès Oriental  

cansalada  
USE  producte carni (6026) 

*cansalada viada  
*USE  producte carni (6026) 

Cantàbria  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
UF  comunitat autònoma de Cantàbria  
BT1  regions d’Espanya  
*NT1  *Santander  

Cantàbria, comunitat autònoma de  
USE  Cantàbria (7211) 

cantal  
USE  formatge de pasta semidura (6016) 

*Cantallops  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Empordà  

cantant  
USE  professió artística (2831) 

cantina  
USE  restauració col·lectiva (6031) 

canvi, acord de lliure  
USE  acord de lliure comerç (2021) 

canvi central, tipus de — (2406) 

canvi climàtic  
MT  5211 medi natural  
UF  modificació del clima  

UF  reescalfament del clima  
BT1  clima  
RT  climatologia  
RT  efecte hivernacle  

canvi de conreu  
USE  rotació de conreus (5621) 

canvi de destinació  
SN  L’utilitzarem per a designar un trasllat dintre la 

mateixa empresa, a causa d’una reorganització 
o d’una promoció.  

MT  4421 administració i remuneració del personal  
UF  recol·locació interna  
UF  trasllat intern  
BT1  carrera professional  

BT2  administració del personal  
RT  ajuda a la recol·locació  
RT  mobilitat professional  
RT  reestructuració industrial  

canvi de divises  
USE  operació de canvi (2416) 

canvi de règim econòmic  
USE  reforma econòmica (1621) 

canvi de règim polític  
MT  0406 marc polític  
BT1  règim polític  
RT  economia en transició  
RT  reforma política  

canvi doble, tipus de  
USE  tipus de canvi (2411) 

canvi flotant, tipus de — (2411) 

canvi i borsa, agent de  
USE  professió financera (2421) 

canvi industrial  
USE  reestructuració industrial (6806) 

canvi, lletra de  
USE  títol de crèdit (2411) 

canvi, lliure  
USE  lliure circulació de mercaderies (2021) 

canvi, mecanisme de  
USE  operació de canvi (2416) 

canvi, operació de — (2416) 

canvi, paritat de — (2411) 

canvi pivot, tipus de  
USE  tipus de canvi central (2406) 

canvi representatiu, tipus de — (5606) 

canvi, reserva de  
USE  reserva de divises (2406) 

canvi, restricció de — (2411) 

canvi SME, mecanisme de — (2406) 

canvi social  
MT  2826 vida social  
UF  mudança social  
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UF  reforma social  
BT1  vida social  

canvi tecnològic  
MT  6411 tecnologia i reglamentació tècnica  
UF  adaptació al progrés tècnic  
UF  desenvolupament tecnològic  
UF  progrés tècnic  
BT1  tecnologia  
RT  acomiadament  
RT  atur tecnològic  
RT  fractura digital  
RT  innovació  
RT  progrés científic  
RT  reconversió de l’ocupació  
RT  reconversió professional  
RT  reorganització industrial  
RT  revolució industrial  

canvi, tipus de — (2411) 

canvi, valor de  
USE  valor comercial (2016) 

canvi verd, tipus de  
USE  tipus de canvi representatiu (5606) 

canvi, zona de lliure  
USE  zona de lliure comerç (2011) 

canviari, dret — (2006) 

canvis, control de — (2411) 

canvis, fluctuació de  
USE  tipus de canvi flotant (2411) 

canvis, mercat de — (2411) 

canvis, política de — (2411) 

canvis, reglamentació de  
USE  control de canvis (2411) 

canvis única, política de — (2411) 

canvis-or, patró de — (2406) 

canya de sucre  
MT  6006 productes d’origen vegetal  
BT1  planta industrial  
RT  sucre de canya  

canya, sucre de — (6021) 

*Canyelles  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Garraf  

CAO  
USE  Comunitat de l’Àfrica oriental (7616) 

CAO, països — (7231) 

caolí  
USE  terres i pedres (6611) 

CAP  
USE  centre mèdic (2841) 

cap als minusvàlids, discriminació  
USE  discriminació per motiu de minusvalidesa 

(1236) 

cap d’equip  
USE  supervisor (4411) 

cap d’estat  
SN  No l’hem de confondre amb “president d’una 

institució”.  
MT  0406 marc polític  
UF  president de la república  
UF  rei  
BT1  institució política  
RT  eleccions presidencials  
RT  monocràcia  
RT  personalització del poder  
RT  polític  
RT  reunió cimera  
RT  règim presidencialista  
RT  visita oficial  

cap d’explotació agrària  
MT  5616 sistema d’explotació agrària  
BT1  població activa agrària  

cap de bestiar  
MT  5626 mitjà de producció agrícola  
UF  cap de bestiar major  
BT1  bestiar  

cap de bestiar major  
USE  cap de bestiar (5626) 

cap de família  
MT  2806 família  
BT1  família  
RT  llar  

cap de taller  
USE  supervisor (4411) 

cap del Govern  
MT  0436 poder executiu i administració pública  
*UF  *elecció del president del Govern  
UF  president del Consell de ministres  
UF  president del govern  
UF  primer ministre  
BT1  Govern  

BT2  Executiu  

Cap Verd  
MT  7221 Àfrica  
MT  7231 geografia econòmica  
UF  República del Cap Verd  
BT1  Àfrica occidental  

BT2  Àfrica subsahariana  
BT1  països de l’ACP  
BT1  països de la Cedeao  

Cap Verd, República del  
USE  Cap Verd (7221+7231) 

capa d’ozó, degradació de la  
USE  contaminació estratosfèrica (5216) 

capa d’ozó, destrucció de la  
USE  contaminació estratosfèrica (5216) 

capa d’ozó, deterioració de la  
USE  contaminació estratosfèrica (5216) 

capa d’ozó, gas degradant de la  
USE  contaminant estratosfèric (5216) 

capa d’ozó, gas destructor de la  
USE  contaminant estratosfèric (5216) 

capa d’ozó, reducció de la  
USE  contaminació estratosfèrica (5216) 

capa fina  
USE  fulla fina (6411) 

capa freàtica  
USE  aigua subterrània (5211) 

capacitació agrícola  
USE  ensenyament agrícola (3211) 

Capacitació per a la Promoció de la Dona, Ins-
titut Internacional d’Investigacions i — (7606) 

capacitació professional  
USE  formació professional (4406) 

capacitació tècnica  
USE  ensenyament tècnic (3211) 

capacitat d’emmagatzematge  
MT  2036 distribució  
BT1  emmagatzematge  

capacitat d’obrar  
MT  1211 dret civil  
BT1  capacitat jurídica  

BT2  estatut jurídic  
BT3  dret civil  

capacitat de càrrega  
MT  4811 organització dels transports  
BT1  càrrega  

BT2  transport de mercaderies  
BT3  organització dels transports  

capacitat de contractar  
MT  1211 dret civil  
BT1  capacitat jurídica  

BT2  estatut jurídic  
BT3  dret civil  

capacitat de gaudi  
MT  1211 dret civil  
BT1  capacitat jurídica  

BT2  estatut jurídic  
BT3  dret civil  

capacitat de pesca  
USE  flota pesquera (5641) 

capacitat de producció  
MT  6406 producció  
UF  potencial productiu  
UF  sobrecapacitat de producció  
BT1  política de producció  
NT1  economia d’escala  
NT1  excedent de producció  
NT1  producció deficitària  
NT1  sobreproducció  
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capacitat de refinatge  
USE  refinació del petroli (6616) 

capacitat de transport  
SN  Potencial de serveis ofert per una empresa  
MT  4811 organització dels transports  
BT1  organització dels transports  

capacitat electoral  
USE  dret de vot (1236) 

capacitat jurídica  
MT  1211 dret civil  
UF  incapacitat jurídica  
BT1  estatut jurídic  

BT2  dret civil  
NT1  capacitat d’obrar  
NT1  capacitat de contractar  
NT1  capacitat de gaudi  
NT1  majoritat  
NT1  minoritat  
RT  dret privat  
RT  empresa  

capacitat professional  
USE  qualificació professional (4411) 

*capacitat visual, reducció de la   
*USE  malaltia ocular (2841) 

*Capafonts  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Camp  

capatàs  
USE  supervisor (4411) 

capatàs agrícola  
USE  agricultor (5616) 

capçals múltiples, vehicle de reentrada de  
USE  míssil teledirigit (0821) 

*Capçanes  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Priorat  

*Capellades  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Anoia  

capita, consum per — (2026) 

capità de vaixell  
USE  tripulació (4811) 

capita, renda per — (1626) 

capital (ciutat)  
MT  2846 urbanisme i construcció  
BT1  ciutat  

BT2  aglomeració urbana  
BT3  aglomeració  

capital, ajuda en  
USE  ajuda financera (0811) 

capital, ampliació de — (4006) 

capital, balança per compte de  
USE  balança de pagaments (2406) 

capital circulant  
SN  Part dels capitals utilitzada per al finançament 

de l’actiu circulant d’una empresa.  
MT  4026 gestió comptable  
UF  actiu circulant  
BT1  comptabilitat general  

BT2  comptabilitat  

capital, cost de — (4026) 

capital de la societat  
USE  capital social (4006) 

capital de les Nacions Unides (FNUDC), Fons de 
Desenvolupament de  
USE  Programa de les Nacions Unides per al Des-

envolupament (7606) 

capital de llançament  
USE  capital inicial (2426) 

capital de risc  
MT  2421 lliure circulació de capitals  
UF  inversió de risc  
BT1  moviment de capitals  

BT2  lliure circulació de capitals  
RT  empresa naixent  

capital, depreciació del — (4026) 

capital especulatiu  
MT  2421 lliure circulació de capitals  
BT1  moviment de capitals  

BT2  lliure circulació de capitals  

capital estranger  
MT  2421 lliure circulació de capitals  
BT1  moviment de capitals  

BT2  lliure circulació de capitals  
RT  empresa estrangera  
RT  inversió estrangera  

capital estranger, empresa de  
USE  empresa estrangera (4011) 

capital fix  
USE  bé de producció (2026) 

capital, impost sobre el — (2446) 

capital, impost sobre les rendes de — (2446) 

capital industrial  
MT  4026 gestió comptable  
BT1  comptabilitat general  

BT2  comptabilitat  
RT  inversió industrial  

capital inicial  
SN  Capital d’inversió que permet de finançar la pri-

mera etapa de la creació d’una empresa quan 
es tracta de precisar el projecte de l’empresa, 
elaborar estudis i dur a terme les gestions preli-
minars per a crear-la.  

MT  2426 finançament i inversió  
UF  capital de llançament  
UF  finançament inicial  
BT1  finançament de l’empresa  

BT2  política de finançament  
BT3  finançament  

RT  empresa naixent  
RT  fundació de l’empresa  

capital intel·lectual  
SN  Conjunt de coneixements i recursos intel·lectuals 

disponibles per a una activitat comercial.  
MT  4021 gestió administrativa  
UF  recursos intel·lectuals  
BT1  gestió de coneixements  

BT2  gestió  
RT  administració del personal  
RT  economia del coneixement  

capital mobiliari mort  
USE  equip agrícola (5626) 

capital, necessitat de  
USE  necessitat financera (4021) 

capital, pena  
USE  pena de mort (1216) 

capital productiu  
USE  bé de producció (2026) 

capital, reducció de  
USE  ampliació de capital (4006) 

capital social  
MT  4006 organització de l’empresa  
UF  capital de la societat  
UF  patrimoni social  
BT1  constitució de societats mercantils  

BT2  vida de l’empresa  
NT1  ampliació de capital  
RT  empresa multinacional  
RT  participació  
RT  societat  
RT  societat de capital  

capital, societat de — (4016) 

capital variable (SICAV), societat d’inversió de  
USE  societat d’inversió (4016) 

capital-producció, relació  
USE  productivitat (4026) 

capital-treball, relació  
USE  productivitat (4026) 

capitalista, economia  
USE  economia de mercat (1621) 

capitalització borsària  
USE  valor borsari (2421) 

capitalització de coneixements  
USE  gestió de coneixements (4021) 
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capitals, blanqueig de  
USE  blanqueig de diners (2421) 

capitals, col·locació de — (2421) 

capitals, evasió de — (2421) 

capitals, exportació de — (2421) 

capitals, flux de  
USE  moviment de capitals (2421) 

capitals, fugida de  
USE  evasió de capitals (2421) 

capitals, inversió de  
USE  inversió (2426) 

capitals, lliure circulació de — (2421) 

capitals, mercat de — (2421) 

capitals, moviment de — (2421) 

capitals, reciclatge de — (2421) 

capitals, repatriació de — (2421) 

capitals, transferència de — (2421) 

capítols matrimonials  
USE  dret matrimonial (2806) 

*Capmany  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Empordà  

capoc  
USE  miraguà (6006) 

*Capolat  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Berguedà  

caps d’estat, conferència de  
USE  reunió cimera (0806) 

caps d’estat o de govern, conferència de  
USE  Consell Europeu (1006) 

*capsa  
*USE  producte d’envasament (2031) 

captació de treballadors  
SN  Acció d’un contractant que, per diversos mit-

jans, tracta d’aconseguir que els treballadors de 
la competència presentin la dimissió a l’empre-
sa on treballen i s’integrin a la seva.  

MT  4421 administració i remuneració del personal  
UF  pràctica desenvolupada pels cercatalents  
BT1  contractació de personal  

BT2  administració del personal  

*capteniment polític  
*USE  comportament polític (0431) 

captura accessòria  
MT  5641 pesca  
BT1  captura de peix  

BT2  política pesquera  

captura autoritzada  
MT  5641 pesca  
UF  captura total autoritzada  
UF  total admissible de captures (TAC)  
UF  total autoritzat de captures  
UF  total de captures autoritzades  
BT1  captura de peix  

BT2  política pesquera  

captura de peix  
MT  5641 pesca  
UF  volum de peix capturat  
BT1  política pesquera  
NT1  captura accessòria  
NT1  captura autoritzada  
NT1  captura per espècie  
NT1  captura total  
NT1  peix rebutjat  
NT1  quantitat desembarcada  
RT  peix  

captura per espècie  
MT  5641 pesca  
BT1  captura de peix  

BT2  política pesquera  

captura, quota de  
USE  quota de pesca (5641) 

captura total  
MT  5641 pesca  
BT1  captura de peix  

BT2  política pesquera  

captura total autoritzada  
USE  captura autoritzada (5641) 

captura, zona de — (5641) 

capturat, volum de peix  
USE  captura de peix (5641) 

captures (TAC), total admissible de  
USE  captura autoritzada (5641) 

captures autoritzades, total de  
USE  captura autoritzada (5641) 

captures, total autoritzat de  
USE  captura autoritzada (5641) 

car, camping  
USE  vehicle de càmping (4811) 

caràcters, lector òptic de  
USE  reconeixement òptic de caràcters (3221) 

caràcters, reconeixement òptic de — (3221) 

Caraș-Severin  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  Romania de l’Oest  

BT2  regions de Romania  

caravana  
USE  vehicle de càmping (4811) 

carbassa  
USE  hortalissa de fruit (6006) 

carbassa groga  
USE  hortalissa de fruit (6006) 

carbassó  
USE  hortalissa de fruit (6006) 

carbó  
MT  6611 indústries carbonera i minera  
UF  aglomerat d’hulla  
UF  carbó per a central tèrmica  
UF  hulla  
BT1  indústria carbonera  
NT1  coc  
NT1  lignit  
RT  carbó vegetal  
RT  combustible fòssil  
RT  producte energètic  

carbó, central de  
USE  planta elèctrica (6621) 

carbó, gasificació del  
USE  tractament del carbó (6611) 

carbó, hidrogenació del  
USE  tractament del carbó (6611) 

Carbó i de l’Acer, Comunitat Europea del  
USE  CECA (1016) 

carbó, indústria del  
USE  indústria carbonera (6611) 

carbó, liqüefacció del  
USE  tractament del carbó (6611) 

carbó, mineria del — (6611) 

carbó per a central tèrmica  
USE  carbó (6611) 

carbó, política del  
USE  política carbonera (6611) 

carbó, tractament del — (6611) 

carbó vegetal  
MT  6836 indústria de la fusta  
BT1  producte de fusta  

BT2  indústria de la fusta  
RT  carboni  
RT  carbó  

carbonat de sodi  
USE  sal química (6811) 

carbonat de sosa  
USE  sal química (6811) 

carbonera, explotació  
USE  mineria del carbó (6611) 

carbonera, indústria — (6611) 

carbonera, política — (6611) 
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carboni  
MT  6811 química  
UF  grafit  
BT1  element químic  
RT  carbó vegetal  

carboni, diòxid de  
USE  gas amb efecte hivernacle (5216) 

carboni, òxid de  
USE  òxid (6811) 

carboni, química del — (6611) 

carbònica, beguda  
USE  beguda gasosa (6021) 

carburant  
MT  6616 indústria petroliera  
UF  combustible d’automòbil  
BT1  producte petrolífer  

BT2  petroquímica  
NT1  combustible d’aviació  
NT1  gasoli  
NT1  gasolina  

NT2  gasolina sense plom  
RT  combustible substitutiu  
RT  gas de combustió  
RT  impost sobre els carburants  
RT  producte energètic  
RT  vehicle de motor  

carburant acetonobutílic  
USE  combustible substitutiu (6606) 

carburant d’aviació  
USE  combustible d’aviació (6616) 

carburant no petrolífer  
USE  combustible substitutiu (6606) 

carburant substitutiu  
USE  combustible substitutiu (6606) 

carburants, impost sobre els — (2446) 

carburol  
MT  6606 política energètica  
UF  gasohol  
BT1  combustible d’alcohol  

BT2  combustible substitutiu  
BT3  política energètica  

RT  alcohol químic  
RT  gasolina  

carcinogen, agent  
USE  substància cancerígena (5216) 

carcinògena, substància  
USE  substància cancerígena (5216) 

*Cardedeu  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Vallès Oriental  

*Cardener, Clariana de  — (7211+9999) 

*cardiologia  
*MT  2841 sanitat  
*BT1  especialitat mèdica  

*BT2  medicina  
*BT3  ciències mèdiques  

*RT  malaltia cardiovascular  

cardiovascular, malaltia — (2841) 

*Cardona  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Bages  

*Cardós, Esterri de  — (7211+9999) 

*Cardós, Vall de  — (7211+9999) 

carei  
USE  matèria d’origen animal (6011) 

carència, recurs de  
USE  recurs per omissió (1221) 

cargol  
USE  perns i cargols (6816) 

cargols, perns i — (6816) 

Carib  
MT  7216 Amèrica  
NT1  Grans Antilles  

NT2  Bahames  
NT2  Cuba  
NT2  Haití  
NT2  Jamaica  
NT2  Puerto Rico  
NT2  República Dominicana  

NT1  Petites Antilles  
NT2  Antigua i Barbuda  
NT2  Antilles angleses  
NT3  Anguilla  
NT3  illes Verges  
NT3  Montserrat  

NT2  Antilles franceses  
NT3  Guadeloupe  
NT3  Martinica  
NT3  Saint Barthélemy  
NT3  Sint Maarten  

NT2  Antilles neerlandeses  
NT3  Bonaire  
NT3  Curaçao  
NT3  Saba  
NT3  Sint Eustatius  
NT3  Sint Maarten  

NT2  Barbados  
NT2  Dominica  
NT2  Grenada  
NT2  illes Verges americanes  
NT2  Saint Christopher i Nevis  
NT2  Saint Lucia  
NT2  Saint Vincent i les Grenadines  
NT2  Trinitat i Tobago  

RT  illes Caiman  
RT  illes Turks i Caicos  

Carib (CEPAL), Comissió Econòmica per a l’Amè-
rica Llatina i el  
USE  comissió regional ONU (7606) 

Carib, Associació d’Estats del — (7616) 

Carib, Associació de Lliure Comerç del  
USE  Caricom (7616) 

Carib, Associació dels Estats del  
USE  Associació d’Estats del Carib (7616) 

Carib, Banc de Desenvolupament del — 
(7616) 

Carib, Comunitat del  
USE  Caricom (7616) 

Carib, Mercat Comú del  
USE  Caricom (7616) 

Carib), AEC (Associació d’Estats del  
USE  Associació d’Estats del Carib (7616) 

Caribank  
USE  Banc de Desenvolupament del Carib (7616) 

caribú  
USE  ren (5626) 

Caricom  
MT  7616 organitzacions extraeuropees  
UF  Associació de Lliure Comerç del Carib  
UF  Carifta  
UF  Comunitat del Carib  
UF  Mercat Comú del Carib  
BT1  organització americana  
RT  acord de lliure comerç  
RT  països del Caricom  

Caricom, països del — (7231) 

Carifta  
USE  Caricom (7616) 

Caríntia  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
UF  Kärnten  
BT1  regions d’Àustria  

caritat  
USE  ajuda a les persones necessitades (2836) 

caritativa, organització  
USE  organització benèfica (2826) 

*Carles, Alfara de  — (7211+9999) 

*Carles de la Ràpita, Sant  — (7211+9999) 

*Carme  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Anoia  

carn  
MT  6011 productes d’origen animal  
BT1  producte d’origen animal  
NT1  carn bovina  

NT2  carn de vedella  
NT1  carn d’ocell  
NT1  carn de búfal  
NT1  carn de cabrum  
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NT1  carn de caça  
NT1  carn de conill  
NT1  carn desossada  
NT1  carn equina  
NT1  carn fresca  
NT1  carn ovina  
NT1  carn porcina  
NT1  menuts  
RT  animal d’escorxador  
RT  indústria càrnia  
RT  producte carni  

carn, au de corral de  
USE  ocell de corral (5631) 

carn bovina  
MT  6011 productes d’origen animal  
UF  carn de vaca  
BT1  carn  

BT2  producte d’origen animal  
NT1  carn de vedella  
RT  boví  

carn d’ocell  
MT  6011 productes d’origen animal  
BT1  carn  

BT2  producte d’origen animal  
RT  ocell de corral  

carn d’ovella  
USE  carn ovina (6011) 

*carn de be  
*USE  carn ovina (6011) 

carn de búfal  
MT  6011 productes d’origen animal  
BT1  carn  

BT2  producte d’origen animal  
RT  boví  

carn de cabra  
USE  carn de cabrum (6011) 

carn de cabrit  
USE  carn de cabrum (6011) 

carn de cabrum  
MT  6011 productes d’origen animal  
UF  carn de cabra  
UF  carn de cabrit  
BT1  carn  

BT2  producte d’origen animal  

carn de caça  
MT  6011 productes d’origen animal  
BT1  carn  

BT2  producte d’origen animal  
RT  animal de caça  

carn de cavall  
USE  carn equina (6011) 

carn de conill  
MT  6011 productes d’origen animal  
BT1  carn  

BT2  producte d’origen animal  
RT  conill  

carn de porc  
USE  carn porcina (6011) 

carn de vaca  
USE  carn bovina (6011) 

carn de vedella  
MT  6011 productes d’origen animal  
BT1  carn bovina  

BT2  carn  
BT3  producte d’origen animal  

RT  vedell  

carn de xai  
USE  carn ovina (6011) 

carn desossada  
MT  6011 productes d’origen animal  
BT1  carn  

BT2  producte d’origen animal  

carn equina  
MT  6011 productes d’origen animal  
UF  carn de cavall  
BT1  carn  

BT2  producte d’origen animal  
RT  equí  

carn, extracte de  
USE  producte carni (6026) 

carn fresca  
MT  6011 productes d’origen animal  
BT1  carn  

BT2  producte d’origen animal  
RT  producte fresc  

carn ovina  
MT  6011 productes d’origen animal  
UF  carn d’ovella  
*UF  *carn de be  
UF  carn de xai  
BT1  carn  

BT2  producte d’origen animal  
RT  oví  

carn, paté de  
USE  producte carni (6026) 

carn porcina  
MT  6011 productes d’origen animal  
UF  carn de porc  
BT1  carn  

BT2  producte d’origen animal  
RT  porcí  

carn, producte a base de  
USE  producte carni (6026) 

carn, producte transformat a base de  
USE  producte carni (6026) 

carnet d’identitat  
USE  document d’identitat (1231) 

carnet de conduir  
USE  permís de conduir (4806) 

carnet de conduir europeu  
USE  permís de conduir europeu (4806) 

carnet TIR  
USE  document de transport (4806) 

carni, producte — (6026) 

càrnia, indústria — (6031) 

*Carniola, Baixa   
*USE  Eslovènia sud-oriental (7211) 

*Carniola interior i el Karst  
*USE  Notranjska i el Karst (7211) 

carns, inspecció de  
USE  inspecció d’aliments (2841) 

carns, sala d’especejament de  
USE  indústria càrnia (6031) 

Carolines  
USE  illes Carolines (7226) 

Carolines, illes — (7226) 

carpa, virèmia primaveral de la  
USE  malaltia dels peixos (5631) 

*càrrec, alt   
*USE  càrrec públic (0431) 

*càrrec electiu, dimissió d’un   
*USE  *cessament de càrrec públic (0431) 

càrrec electiu local  
MT  0436 poder executiu i administració pública  
BT1  administració pública  
RT  eleccions locals  

càrrec, fill a  
USE  càrrega familiar (2806) 

càrrec, parent a  
USE  càrrega familiar (2806) 

càrrec, persona a  
USE  càrrega familiar (2806) 

càrrec públic  
MT  0431 vida política i seguretat pública  
*UF  *alt càrrec  
UF  responsabilitat pública  
BT1  política  
*NT1  *cessament de càrrec públic  
*NT1  *incompatibilitat de càrrec públic  
RT  conflicte d’interessos  

*càrrec públic, cessament de  — (0431) 

*càrrec públic, incompatibilitat de  — (0431) 

càrrega  
MT  4811 organització dels transports  
UF  carregament  
BT1  transport de mercaderies  

BT2  organització dels transports  
NT1  capacitat de càrrega  
NT1  càrrega per eix  
NT1  càrrega útil  

càrrega a mar obert, plataforma de  
USE  instal·lació al mar (6616) 

càrrega, capacitat de — (4811) 
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càrrega de la prova  
USE  prova (1221) 

càrrega de la prova, inversió de la  
USE  prova (1221) 

càrrega familiar  
MT  2806 família  
UF  fill a càrrec  
UF  parent a càrrec  
UF  persona a càrrec  
BT1  família  
RT  dret de custòdia  
RT  obligació d’aliments  

càrrega fiscal  
USE  fiscalitat (2446) 

càrrega per eix  
MT  4811 organització dels transports  
BT1  càrrega  

BT2  transport de mercaderies  
BT3  organització dels transports  

càrrega per teleprocés, procés de  
USE  telecàrrega (3236) 

càrrega, pes total en  
USE  pes i dimensions (4811) 

càrrega salarial  
USE  cost salarial (4026) 

càrrega útil  
MT  4811 organització dels transports  
BT1  càrrega  

BT2  transport de mercaderies  
BT3  organització dels transports  

càrrega, vaixell de — (4821) 

carregament  
USE  càrrega (4811) 

càrregues pesants, vehicle per a transport 
de — (4811) 

càrregues socials  
USE  cotització social (2836) 

carrer de vianants  
USE  zona de vianants (2846) 

carrer, nen del — (2826) 

carrer, venedor de  
USE  comerç ambulant (2036) 

carrera diplomàtica  
USE  professió diplomàtica (0806) 

carrera professional  
MT  4421 administració i remuneració del personal  
BT1  administració del personal  
NT1  antiguitat  
NT1  canvi de destinació  
NT1  promoció professional  
NT1  retrocés de categoria professional  
NT1  vida laboral  

carretera  
USE  xarxa de carreteres (4816) 

carretera, cabotatge de — (4816) 

carretera, circulació per  
USE  trànsit rodat (4816) 

carretera, control de  
USE  control policíac (0431) 

carretera, llum de  
USE  dispositiu de senyalització (4811) 

carretera, seguretat a la — (4806) 

carretera, tarifa de transport per — (4806) 

carretera, transport internacional per — 
(4816) 

carretera, transport per — (4816) 

carretera, túnel de  
USE  túnel (4806) 

carreteres, construcció de — (6831) 

carreteres, eix comunitari de  
USE  eix comunitari (4806) 

carreteres, pla de  
USE  planificació de transports (4806) 

carreteres, xarxa de — (4816) 

carretó elevador  
USE  material d’elevació (6821) 

carril bici  
USE  carril per a bicicletes (4816) 

carril per a bicicletes  
MT  4816 transport terrestre  
UF  carril bici  
BT1  xarxa de carreteres  

BT2  transport per carretera  
BT3  transport terrestre  

carril-carretera, transport  
USE  transport combinat (4811) 

carrils, vehicle sobre — (4816) 

carro de combat  
USE  vehicle de combat (0821) 

carta  
USE  correspondència (3221) 

Carta Africana dels Drets Humans i dels 
Pobles  
MT  1236 drets i llibertats  
BT1  Carta de Drets Humans  

BT2  drets humans  
RT  Unió Africana  

Carta comunitària dels drets socials fonamen-
tals dels treballadors  
MT  2826 vida social  
UF  Carta dels drets fonamentals dels treballadors 

de la Unió Europea  

UF  Carta Social  
BT1  política social europea  

BT2  política social  
RT  Carta dels drets fonamentals de la Unió Europea  
RT  dret del treball  
RT  drets socials  
RT  etiqueta social  

Carta de Drets Humans  
MT  1236 drets i llibertats  
UF  Convenció de Drets Humans  
UF  Declaració de Drets Humans  
BT1  drets humans  
NT1  Carta Africana dels Drets Humans i dels Po-

bles  
RT  Convenció Europea de Drets Humans  

Carta de l’Havana  
SN  Elaborada el 1948 per a instaurar una organitza-

ció internacional de comerç. No va entrar mai  
en vigor.  

MT  2021 comerç internacional  
BT1  GATT  

BT2  acord comercial  
BT3  relació comercial  

Carta de les Nacions Unides  
MT  0806 política internacional  
BT1  Carta internacional  

BT2  instrument internacional  
RT  ONU  

carta de port  
USE  document de transport (4806) 

Carta dels drets fonamentals de la Unió 
Europea  
MT  1016 construcció europea  
UF  Carta Europea dels drets fonamentals  
BT1  Europa dels ciutadans  

BT2  aprofundiment de la Unió Europea  
RT  Carta comunitària dels drets socials fonamentals 

dels treballadors  
RT  Convenció Europea de Drets Humans  
RT  drets humans  

Carta dels drets fonamentals dels treballadors de 
la Unió Europea  
USE  Carta comunitària dels drets socials fonamen-

tals dels treballadors (2826) 

Carta Eureka  
USE  Eureka (6416) 

Carta europea  
MT  0806 política internacional  
BT1  Carta internacional  

BT2  instrument internacional  

Carta Europea contra el Dopatge a l’Esport  
USE  dopatge (2826) 

Carta Europea de l’Energia  
MT  6606 política energètica  
BT1  política energètica  

Carta Europea dels drets fonamentals  
USE  Carta dels drets fonamentals de la Unió Eu-

ropea (1016) 

carta grisa  
USE  documentació del vehicle (4806) 
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Carta internacional  
MT  0806 política internacional  
BT1  instrument internacional  
NT1  Carta de les Nacions Unides  
NT1  Carta europea  

Carta Social  
USE  Carta comunitària dels drets socials fonamen-

tals dels treballadors (2826) 

Carta Social Europea  
SN  L’any 1961 el Consell d’Europa va adoptar la Carta 

Social Europea, que garanteix els drets socials i 
econòmics dels ciutadans. La revisió de la Carta 
del 1996 va entrar en vigor el 1999.  

MT  2826 vida social  
BT1  política social europea  

BT2  política social  
RT  Consell d’Europa  
RT  drets humans  

carta verda  
USE  documentació del vehicle (4806) 

Cartagena, acord de  
USE  Comunitat Andina (7616) 

càrtel  
SN  Acord il·lícit entre empreses del mateix sector 

per suprimir o restringir la competència.  
MT  4031 competència  
BT1  entesa horitzontal  

BT2  entesa  
RT  dúmping  
RT  monopoli  

cartell electoral  
USE  propaganda electoral (0416) 

cartera, societat de  
USE  hòlding (4016) 

cartes certificades, tarifa de  
USE  tarifa postal (3226) 

cartilla sanitària  
MT  2841 sanitat  
BT1  organització sanitària  

BT2  política sanitària  
RT  discapacitat  
RT  tercera edat  

cartó  
MT  6836 indústria de la fusta  
BT1  indústria de pasta i paper  

BT2  indústria de la fusta  

cartó, indústria del  
USE  indústria de pasta i paper (6836) 

cartografia  
MT  3606 ciències naturals i aplicades  
BT1  geografia  

BT2  ciències de la terra  
RT  atles  
RT  plànol  
RT  teledetecció  

carxofa  
USE  hortalissa perenne (6006) 

cas pràctic, estudi de  
USE  estudi de casos (3221) 

*casa d’acolliment per a dones maltractades  
*USE  *protecció de la dona (2826) 

casa de descompte  
MT  2036 distribució  
UF  botiga de descompte  
BT1  comerç integrat  

BT2  comerç al detall  
BT3  distribució comercial  

casa de joc  
USE  establiment de jocs (2826) 

casa de repòs  
USE  equipament social (2836) 

casa editorial  
USE  editorial (3226) 

casa majorista  
USE  comerç a l’engròs (2036) 

casa, mestressa de — (2816) 

casa prefabricada  
USE  prefabricació (6831) 

*casa regional  
*USE  organització cultural (2826) 

casa unifamiliar  
USE  habitatge individual (2846) 

casada legalment, parella no  
USE  unió lliure (2806) 

casada, persona — (2806) 

*casal català  
*USE  organització cultural (2826) 

casat, progenitor no — (2806) 

casc  
USE  seguretat a la carretera (4806) 

casc protector  
USE  equip de protecció (4416) 

cascs blaus  
USE  forces multinacionals (0816) 

caseïna  
USE  subproducte de la llet (6016) 

*Caseres  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Terra Alta  

cash flow  
SN  Diferència entre els ingressos corrents i les des-

peses corrents de l’empresa.  
MT  4026 gestió comptable  
UF  actiu líquid  
UF  benefici net i amortització  

UF  flux de caixa  
UF  marge brut de finançament  
BT1  resultat d’explotació  

BT2  comptabilitat  
RT  autofinançament  

cash in  
USE  banca electrònica (2416) 

casino  
USE  establiment de jocs (2826) 

casos concrets, estudi de  
USE  estudi de casos (3221) 

casos, estudi de — (3221) 

casos típics, anàlisi de  
USE  estudi de casos (3221) 

casos típics, estudi de  
USE  estudi de casos (3221) 

Càspia, mar — (5211) 

*Cassà de la Selva  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Gironès  

cassació, recurs de  
USE  via de recurs (1221) 

cassació, tribunal de  
USE  jurisdicció superior (1226) 

cassació, via de  
USE  via de recurs (1221) 

*Casserres  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Berguedà  

casset d’àudio  
MT  3226 comunicació  
UF  cinta d’àudio  
BT1  suport enregistrat  

BT2  material audiovisual  

casset verge  
USE  suport magnètic (3226) 

Cassis de Dijon, afer  
USE  principi de reconeixement mutu (1011) 

castanya  
USE  fruit de clofolla (6006) 

*Castell de l’Areny  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  
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*BT1  *Berguedà  

*Castell de Mur  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Pallars Jussà  

*Castell-Platja d’Aro  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Empordà  

Castella i Lleó  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
UF  comunitat autònoma de Castella i Lleó  
UF  Lleó  
BT1  regions d’Espanya  
*NT1  *Àvila  
*NT1  *Burgos  
*NT1  *Lleó (ciutat)  
*NT1  *Palència  
*NT1  *Salamanca  
*NT1  *Segòvia  
*NT1  *Sòria  
*NT1  *Valladolid  
*NT1  *Zamora  

Castella i Lleó, comunitat autònoma de  
USE  Castella i Lleó (7211) 

Castella-la Manxa  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
UF  comunitat autònoma de Castella-la Manxa  
UF  la Manxa (Espanya)  
BT1  regions d’Espanya  
*NT1  *Albacete  
*NT1  *Ciudad Real  
*NT1  *Conca  
*NT1  *Guadalajara  
*NT1  *Toledo  

Castella-la Manxa, comunitat autònoma de  
USE  Castella-la Manxa (7211) 

*castellana, llengua  — (3611) 

*Castellar de la Ribera  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Solsonès  

*Castellar de n’Hug  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Berguedà  

*Castellar del Riu  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  

*BT1  *Barcelona  
*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Berguedà  

*Castellar del Vallès  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Vallès Occidental  

*Castellbell i el Vilar  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Bages  

*Castellbisbal  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Vallès Occidental  

*Castellbò, Montferrer i  — (7211+9999) 

*Castellcir  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Vallès Oriental  

*Castelldans  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Garrigues  

*Castelldefels  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Llobregat  

*Castellet i la Gornal  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Penedès  

*Castellet, Sant Vicenç de  — (7211+9999) 

*Castellfollit de la Roca  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Garrotxa  

*Castellfollit de Riubregós  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Anoia  

*Castellfollit del Boix  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Bages  

*Castellgalí  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Bages  

*Castellnou de Bages  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Bages  

*Castellnou de Seana  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Pla d’Urgell  

*Castelló  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*BT1  País Valencià  

*BT2  regions d’Espanya  

*Castelló d’Empúries  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Empordà  

*Castelló de Farfanya  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Noguera  

*Castellolí  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Anoia  

*Castellserà  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
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*BT1  *Lleida  
*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Urgell  

*Castellterçol  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Vallès Oriental  

*Castellvell del Camp  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Camp  

*Castellví de la Marca  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Penedès  

*Castellví de Rosanes  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Llobregat  

castració  
USE  mutilació sexual (2826) 

*català, casal   
*USE  organització cultural (2826) 

*catalana, llengua  — (3611) 

catàleg  
MT  3221 documentació  
BT1  obra de referència  

BT2  document  

catalitzador  
USE  dispositiu anticontaminant (5206) 

catalogació  
MT  3221 documentació  
UF  normes de catalogació  
BT1  anàlisi de la informació  

BT2  documentació  

catalogació, normes de  
USE  catalogació (3221) 

Catalunya  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
UF  comunitat autònoma de Catalunya  
BT1  regions d’Espanya  
*NT1  *Barcelona  

*NT2  *Abrera  
*NT2  *Aguilar de Segarra  
*NT2  *Aiguafreda  
*NT2  *Alella  
*NT2  *Alpens  

*NT2  *Ametlla del Vallès, l’  
*NT2  *Arenys de Mar  
*NT2  *Arenys de Munt  
*NT2  *Argençola  
*NT2  *Argentona  
*NT2  *Artés  
*NT2  *Avià  
*NT2  *Avinyó  
*NT2  *Avinyonet del Penedès  
*NT2  *Badalona  
*NT2  *Badia del Vallès  
*NT2  *Bagà  
*NT2  *Balenyà  
*NT2  *Balsareny  
*NT2  *Barberà del Vallès  
*NT2  *Barcelona (ciutat)  
*NT2  *Begues  
*NT2  *Bellprat  
*NT2  *Berga  
*NT2  *Bigues i Riells  
*NT2  *Borredà  
*NT2  *Bruc, el  
*NT2  *Brull, el  
*NT2  *Cabanyes, les  
*NT2  *Cabrera d’Anoia  
*NT2  *Cabrera de Mar  
*NT2  *Cabrils  
*NT2  *Calaf  
*NT2  *Calders  
*NT2  *Caldes d’Estrac  
*NT2  *Caldes de Montbui  
*NT2  *Calella  
*NT2  *Calldetenes  
*NT2  *Callús  
*NT2  *Calonge de Segarra  
*NT2  *Campins  
*NT2  *Canet de Mar  
*NT2  *Canovelles  
*NT2  *Cànoves i Samalús  
*NT2  *Canyelles  
*NT2  *Capellades  
*NT2  *Capolat  
*NT2  *Cardedeu  
*NT2  *Cardona  
*NT2  *Carme  
*NT2  *Casserres  
*NT2  *Castell de l’Areny  
*NT2  *Castellar de n’Hug  
*NT2  *Castellar del Riu  
*NT2  *Castellar del Vallès  
*NT2  *Castellbell i el Vilar  
*NT2  *Castellbisbal  
*NT2  *Castellcir  
*NT2  *Castelldefels  
*NT2  *Castellet i la Gornal  
*NT2  *Castellfollit de Riubregós  
*NT2  *Castellfollit del Boix  
*NT2  *Castellgalí  
*NT2  *Castellnou de Bages  
*NT2  *Castellolí  
*NT2  *Castellterçol  
*NT2  *Castellví de la Marca  
*NT2  *Castellví de Rosanes  
*NT2  *Centelles  
*NT2  *Cercs  
*NT2  *Cerdanyola del Vallès  
*NT2  *Cervelló  
*NT2  *Collbató  
*NT2  *Collsuspina  
*NT2  *Copons  
*NT2  *Corbera de Llobregat  
*NT2  *Cornellà de Llobregat  

*NT2  *Cubelles  
*NT2  *Dosrius  
*NT2  *Esparreguera  
*NT2  *Esplugues de Llobregat  
*NT2  *Espunyola, l’  
*NT2  *Estany, l’  
*NT2  *Figaró-Montmany  
*NT2  *Fígols  
*NT2  *Fogars de la Selva  
*NT2  *Fogars de Montclús  
*NT2  *Folgueroles  
*NT2  *Fonollosa  
*NT2  *Font-rubí  
*NT2  *Franqueses del Vallès, les  
*NT2  *Gaià  
*NT2  *Gallifa  
*NT2  *Garriga, la  
*NT2  *Gavà  
*NT2  *Gelida  
*NT2  *Gironella  
*NT2  *Gisclareny  
*NT2  *Granada, la  
*NT2  *Granera  
*NT2  *Granollers  
*NT2  *Gualba  
*NT2  *Guardiola de Berguedà  
*NT2  *Gurb  
*NT2  *Hospitalet de Llobregat, l’  
*NT2  *Hostalets de Pierola, els  
*NT2  *Igualada  
*NT2  *Jorba  
*NT2  *Llacuna, la  
*NT2  *Llagosta, la  
*NT2  *Lliçà d’Amunt  
*NT2  *Lliçà de Vall  
*NT2  *Llinars del Vallès  
*NT2  *Lluçà  
*NT2  *Malgrat de Mar  
*NT2  *Malla  
*NT2  *Manlleu  
*NT2  *Manresa  
*NT2  *Marganell  
*NT2  *Martorell  
*NT2  *Martorelles  
*NT2  *Masies de Roda, les  
*NT2  *Masies de Voltregà, les  
*NT2  *Masnou, el  
*NT2  *Masquefa  
*NT2  *Matadepera  
*NT2  *Mataró  
*NT2  *Mediona  
*NT2  *Moià  
*NT2  *Molins de Rei  
*NT2  *Mollet del Vallès  
*NT2  *Monistrol de Calders  
*NT2  *Monistrol de Montserrat  
*NT2  *Montcada i Reixac  
*NT2  *Montclar  
*NT2  *Montesquiu  
*NT2  *Montgat  
*NT2  *Montmajor  
*NT2  *Montmaneu  
*NT2  *Montmeló  
*NT2  *Montornès del Vallès  
*NT2  *Montseny  
*NT2  *Muntanyola  
*NT2  *Mura  
*NT2  *Navarcles  
*NT2  *Navàs  
*NT2  *Nou de Berguedà, la  
*NT2  *Òdena  
*NT2  *Olèrdola  
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*NT2  *Olesa de Bonesvalls  
*NT2  *Olesa de Montserrat  
*NT2  *Olivella  
*NT2  *Olost  
*NT2  *Olvan  
*NT2  *Orís  
*NT2  *Oristà  
*NT2  *Orpí  
*NT2  *Òrrius  
*NT2  *Pacs del Penedès  
*NT2  *Palafolls  
*NT2  *Palau-solità i Plegamans  
*NT2  *Pallejà  
*NT2  *Palma de Cervelló, la  
*NT2  *Papiol, el  
*NT2  *Parets del Vallès  
*NT2  *Perafita  
*NT2  *Piera  
*NT2  *Pineda de Mar  
*NT2  *Pla del Penedès, el  
*NT2  *Pobla de Claramunt, la  
*NT2  *Pobla de Lillet, la  
*NT2  *Polinyà  
*NT2  *Pont de Vilomara i Rocafort, el  
*NT2  *Pontons  
*NT2  *Prat de Llobregat, el  
*NT2  *Prats de Lluçanès  
*NT2  *Prats de Rei, els  
*NT2  *Premià de Dalt  
*NT2  *Premià de Mar  
*NT2  *Puig-reig  
*NT2  *Puigdàlber  
*NT2  *Pujalt  
*NT2  *Quar, la  
*NT2  *Rajadell  
*NT2  *Rellinars  
*NT2  *Ripollet  
*NT2  *Roca del Vallès, la  
*NT2  *Roda de Ter  
*NT2  *Rubí  
*NT2  *Rubió  
*NT2  *Rupit i Pruit  
*NT2  *Sabadell  
*NT2  *Sagàs  
*NT2  *Saldes  
*NT2  *Sallent  
*NT2  *Sant Adrià de Besòs  
*NT2  *Sant Agustí de Lluçanès  
*NT2  *Sant Andreu de la Barca  
*NT2  *Sant Andreu de Llavaneres  
*NT2  *Sant Antoni de Vilamajor  
*NT2  *Sant Bartomeu del Grau  
*NT2  *Sant Boi de Llobregat  
*NT2  *Sant Boi de Lluçanès  
*NT2  *Sant Cebrià de Vallalta  
*NT2  *Sant Celoni  
*NT2  *Sant Climent de Llobregat  
*NT2  *Sant Cugat del Vallès  
*NT2  *Sant Cugat Sesgarrigues  
*NT2  *Sant Esteve de Palautordera  
*NT2  *Sant Esteve Sesrovires  
*NT2  *Sant Feliu de Codines  
*NT2  *Sant Feliu de Llobregat  
*NT2  *Sant Feliu Sasserra  
*NT2  *Sant Fost de Campsentelles  
*NT2  *Sant Fruitós de Bages  
*NT2  *Sant Hipòlit de Voltregà  
*NT2  *Sant Iscle de Vallalta  
*NT2  *Sant Jaume de Frontanyà  
*NT2  *Sant Joan de Vilatorrada  
*NT2  *Sant Joan Despí  
*NT2  *Sant Julià de Cerdanyola  

*NT2  *Sant Julià de Vilatorta  
*NT2  *Sant Just Desvern  
*NT2  *Sant Llorenç d’Hortons  
*NT2  *Sant Llorenç Savall  
*NT2  *Sant Martí d’Albars  
*NT2  *Sant Martí de Centelles  
*NT2  *Sant Martí de Tous  
*NT2  *Sant Martí Sarroca  
*NT2  *Sant Martí Sesgueioles  
*NT2  *Sant Mateu de Bages  
*NT2  *Sant Pere de Ribes  
*NT2  *Sant Pere de Riudebitlles  
*NT2  *Sant Pere de Torelló  
*NT2  *Sant Pere de Vilamajor  
*NT2  *Sant Pere Sallavinera  
*NT2  *Sant Pol de Mar  
*NT2  *Sant Quintí de Mediona  
*NT2  *Sant Quirze de Besora  
*NT2  *Sant Quirze del Vallès  
*NT2  *Sant Quirze Safaja  
*NT2  *Sant Sadurní d’Anoia  
*NT2  *Sant Sadurní d’Osormort  
*NT2  *Sant Salvador de Guardiola  
*NT2  *Sant Vicenç de Castellet  
*NT2  *Sant Vicenç de Montalt  
*NT2  *Sant Vicenç de Torelló  
*NT2  *Sant Vicenç dels Horts  
*NT2  *Santa Cecília de Voltregà  
*NT2  *Santa Coloma de Cervelló  
*NT2  *Santa Coloma de Gramenet  
*NT2  *Santa Eugènia de Berga  
*NT2  *Santa Eulàlia de Riuprimer  
*NT2  *Santa Eulàlia de Ronçana  
*NT2  *Santa Fe del Penedès  
*NT2  *Santa Margarida de Montbui  
*NT2  *Santa Margarida i els Monjos  
*NT2  *Santa Maria d’Oló  
*NT2  *Santa Maria de Besora  
*NT2  *Santa Maria de Corcó  
*NT2  *Santa Maria de Martorelles  
*NT2  *Santa Maria de Merlès  
*NT2  *Santa Maria de Miralles  
*NT2  *Santa Maria de Palautordera  
*NT2  *Santa Perpètua de Mogoda  
*NT2  *Santa Susanna  
*NT2  *Santpedor  
*NT2  *Sentmenat  
*NT2  *Seva  
*NT2  *Sitges  
*NT2  *Sobremunt  
*NT2  *Sora  
*NT2  *Subirats  
*NT2  *Súria  
*NT2  *Tagamanent  
*NT2  *Talamanca  
*NT2  *Taradell  
*NT2  *Tavèrnoles  
*NT2  *Tavertet  
*NT2  *Teià  
*NT2  *Terrassa  
*NT2  *Tiana  
*NT2  *Tona  
*NT2  *Tordera  
*NT2  *Torelló  
*NT2  *Torre de Claramunt, la  
*NT2  *Torrelavit  
*NT2  *Torrelles de Foix  
*NT2  *Torrelles de Llobregat  
*NT2  *Ullastrell  
*NT2  *Vacarisses  
*NT2  *Vallbona d’Anoia  
*NT2  *Vallcebre  

*NT2  *Vallgorguina  
*NT2  *Vallirana  
*NT2  *Vallromanes  
*NT2  *Veciana  
*NT2  *Vic  
*NT2  *Vilada  
*NT2  *Viladecans  
*NT2  *Viladecavalls  
*NT2  *Vilafranca del Penedès  
*NT2  *Vilalba Sasserra  
*NT2  *Vilanova de Sau  
*NT2  *Vilanova del Camí  
*NT2  *Vilanova del Vallès  
*NT2  *Vilanova i la Geltrú  
*NT2  *Vilassar de Dalt  
*NT2  *Vilassar de Mar  
*NT2  *Vilobí del Penedès  
*NT2  *Viver i Serrateix  

*NT1  *Girona  
*NT2  *Agullana  
*NT2  *Aiguaviva  
*NT2  *Albanyà  
*NT2  *Albons  
*NT2  *Alp  
*NT2  *Amer  
*NT2  *Anglès  
*NT2  *Arbúcies  
*NT2  *Argelaguer  
*NT2  *Armentera, l’  
*NT2  *Avinyonet de Puigventós  
*NT2  *Banyoles  
*NT2  *Bàscara  
*NT2  *Begur  
*NT2  *Bellcaire d’Empordà  
*NT2  *Besalú  
*NT2  *Bescanó  
*NT2  *Beuda  
*NT2  *Bisbal d’Empordà, la  
*NT2  *Biure  
*NT2  *Blanes  
*NT2  *Bolvir  
*NT2  *Bordils  
*NT2  *Borrassà  
*NT2  *Breda  
*NT2  *Brunyola  
*NT2  *Cabanelles  
*NT2  *Cabanes  
*NT2  *Cadaqués  
*NT2  *Caldes de Malavella  
*NT2  *Calonge  
*NT2  *Camós  
*NT2  *Campdevànol  
*NT2  *Campelles  
*NT2  *Campllong  
*NT2  *Camprodon  
*NT2  *Canet d’Adri  
*NT2  *Cantallops  
*NT2  *Capmany  
*NT2  *Cassà de la Selva  
*NT2  *Castell-Platja d’Aro  
*NT2  *Castellfollit de la Roca  
*NT2  *Castelló d’Empúries  
*NT2  *Cellera de Ter, la  
*NT2  *Celrà  
*NT2  *Cervià de Ter  
*NT2  *Cistella  
*NT2  *Colera (municipi)  
*NT2  *Colomers  
*NT2  *Corçà  
*NT2  *Cornellà del Terri  
*NT2  *Crespià  
*NT2  *Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura  
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*NT2  *Darnius  
*NT2  *Das  
*NT2  *Escala, l’  
*NT2  *Espinelves  
*NT2  *Espolla  
*NT2  *Esponellà  
*NT2  *Far d’Empordà, el  
*NT2  *Figueres  
*NT2  *Flaçà  
*NT2  *Foixà  
*NT2  *Fontanals de Cerdanya  
*NT2  *Fontanilles  
*NT2  *Fontcoberta  
*NT2  *Forallac  
*NT2  *Fornells de la Selva  
*NT2  *Fortià  
*NT2  *Garrigàs  
*NT2  *Garrigoles  
*NT2  *Garriguella  
*NT2  *Ger  
*NT2  *Girona (ciutat)  
*NT2  *Gombrèn  
*NT2  *Gualta  
*NT2  *Guils de Cerdanya  
*NT2  *Hostalric  
*NT2  *Isòvol  
*NT2  *Jafre  
*NT2  *Jonquera, la  
*NT2  *Juià  
*NT2  *Lladó  
*NT2  *Llagostera  
*NT2  *Llambilles  
*NT2  *Llanars  
*NT2  *Llançà  
*NT2  *Llers  
*NT2  *Llívia  
*NT2  *Lloret de Mar  
*NT2  *Llosses, les  
*NT2  *Maçanet de Cabrenys  
*NT2  *Maçanet de la Selva  
*NT2  *Madremanya  
*NT2  *Maià de Montcal  
*NT2  *Masarac  
*NT2  *Massanes  
*NT2  *Meranges  
*NT2  *Mieres  
*NT2  *Mollet de Peralada  
*NT2  *Molló  
*NT2  *Mont-ras  
*NT2  *Montagut i Oix  
*NT2  *Navata  
*NT2  *Ogassa  
*NT2  *Olot  
*NT2  *Ordis  
*NT2  *Osor  
*NT2  *Palafrugell  
*NT2  *Palamós  
*NT2  *Palau de Santa Eulàlia  
*NT2  *Palau-sator  
*NT2  *Palau-saverdera  
*NT2  *Palol de Revardit  
*NT2  *Pals  
*NT2  *Pardines  
*NT2  *Parlavà  
*NT2  *Pau (municipi)  
*NT2  *Pedret i Marzà  
*NT2  *Pera, la  
*NT2  *Peralada  
*NT2  *Planes d’Hostoles, les  
*NT2  *Planoles  
*NT2  *Pont de Molins  
*NT2  *Pontós  

*NT2  *Porqueres  
*NT2  *Port de la Selva, el  
*NT2  *Portbou  
*NT2  *Preses, les  
*NT2  *Puigcerdà  
*NT2  *Quart  
*NT2  *Queralbs  
*NT2  *Rabós  
*NT2  *Regencós  
*NT2  *Ribes de Freser  
*NT2  *Riells i Viabrea  
*NT2  *Ripoll  
*NT2  *Riudarenes  
*NT2  *Riudaura  
*NT2  *Riudellots de la Selva  
*NT2  *Riumors  
*NT2  *Roses  
*NT2  *Rupià  
*NT2  *Sales de Llierca  
*NT2  *Salt (municipi)  
*NT2  *Sant Andreu Salou  
*NT2  *Sant Aniol de Finestres  
*NT2  *Sant Climent Sescebes  
*NT2  *Sant Feliu de Buixalleu  
*NT2  *Sant Feliu de Guíxols  
*NT2  *Sant Feliu de Pallerols  
*NT2  *Sant Ferriol  
*NT2  *Sant Gregori  
*NT2  *Sant Hilari Sacalm  
*NT2  *Sant Jaume de Llierca  
*NT2  *Sant Joan de les Abadesses  
*NT2  *Sant Joan de Mollet  
*NT2  *Sant Joan les Fonts  
*NT2  *Sant Jordi Desvalls  
*NT2  *Sant Julià de Ramis  
*NT2  *Sant Julià del Llor i Bonmatí  
*NT2  *Sant Llorenç de la Muga  
*NT2  *Sant Martí de Llémena  
*NT2  *Sant Martí Vell  
*NT2  *Sant Miquel de Campmajor  
*NT2  *Sant Miquel de Fluvià  
*NT2  *Sant Mori  
*NT2  *Sant Pau de Segúries  
*NT2  *Sant Pere Pescador  
*NT2  *Santa Coloma de Farners  
*NT2  *Santa Cristina d’Aro  
*NT2  *Santa Llogaia d’Àlguema  
*NT2  *Santa Pau  
*NT2  *Sarrià de Ter  
*NT2  *Saus, Camallera i Llampaies  
*NT2  *Selva de Mar, la  
*NT2  *Serinyà  
*NT2  *Serra de Daró  
*NT2  *Setcases  
*NT2  *Sils  
*NT2  *Siurana  
*NT2  *Susqueda  
*NT2  *Tallada d’Empordà, la  
*NT2  *Terrades  
*NT2  *Torrent  
*NT2  *Torroella de Fluvià  
*NT2  *Torroella de Montgrí  
*NT2  *Tortellà  
*NT2  *Toses  
*NT2  *Tossa de Mar  
*NT2  *Ullà  
*NT2  *Ullastret  
*NT2  *Ultramort  
*NT2  *Urús  
*NT2  *Vajol, la  
*NT2  *Vall d’en Bas, la  
*NT2  *Vall de Bianya, la  

*NT2  *Vall-llobrega  
*NT2  *Vallfogona de Ripollès  
*NT2  *Ventalló  
*NT2  *Verges  
*NT2  *Vidrà  
*NT2  *Vidreres  
*NT2  *Vila-sacra  
*NT2  *Vilabertran  
*NT2  *Vilablareix  
*NT2  *Viladamat  
*NT2  *Viladasens  
*NT2  *Vilademuls  
*NT2  *Viladrau  
*NT2  *Vilafant  
*NT2  *Vilajuïga  
*NT2  *Vilallonga de Ter  
*NT2  *Vilamacolum  
*NT2  *Vilamalla  
*NT2  *Vilamaniscle  
*NT2  *Vilanant  
*NT2  *Vilaür  
*NT2  *Vilobí d’Onyar  
*NT2  *Vilopriu  

*NT1  *Lleida  
*NT2  *Abella de la Conca  
*NT2  *Àger  
*NT2  *Agramunt  
*NT2  *Aitona  
*NT2  *Alamús, els  
*NT2  *Alàs i Cerc  
*NT2  *Albagés, l’  
*NT2  *Albatàrrec  
*NT2  *Albesa  
*NT2  *Albi, l’  
*NT2  *Alcanó  
*NT2  *Alcarràs  
*NT2  *Alcoletge  
*NT2  *Alfarràs  
*NT2  *Alfés  
*NT2  *Algerri  
*NT2  *Alguaire  
*NT2  *Alins  
*NT2  *Almacelles  
*NT2  *Almatret  
*NT2  *Almenar  
*NT2  *Alòs de Balaguer  
*NT2  *Alpicat  
*NT2  *Alt Àneu  
*NT2  *Anglesola  
*NT2  *Arbeca  
*NT2  *Arres  
*NT2  *Arsèguel  
*NT2  *Artesa de Lleida  
*NT2  *Artesa de Segre  
*NT2  *Aspa  
*NT2  *Avellanes i Santa Linya, les  
*NT2  *Baix Pallars  
*NT2  *Balaguer  
*NT2  *Barbens  
*NT2  *Baronia de Rialb, la  
*NT2  *Bassella  
*NT2  *Bausen  
*NT2  *Belianes  
*NT2  *Bell-lloc d’Urgell  
*NT2  *Bellaguarda  
*NT2  *Bellcaire d’Urgell  
*NT2  *Bellmunt d’Urgell  
*NT2  *Bellpuig  
*NT2  *Bellver de Cerdanya  
*NT2  *Bellvís  
*NT2  *Benavent de Segrià  
*NT2  *Biosca  
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*NT2  *Bòrdes, Es  
*NT2  *Borges Blanques, les  
*NT2  *Bossòst  
*NT2  *Bovera  
*NT2  *Cabanabona  
*NT2  *Cabó  
*NT2  *Camarasa  
*NT2  *Canejan  
*NT2  *Castell de Mur  
*NT2  *Castellar de la Ribera  
*NT2  *Castelldans  
*NT2  *Castellnou de Seana  
*NT2  *Castelló de Farfanya  
*NT2  *Castellserà  
*NT2  *Cava (municipi)  
*NT2  *Cervera  
*NT2  *Cervià de les Garrigues  
*NT2  *Ciutadilla  
*NT2  *Clariana de Cardener  
*NT2  *Cogul, el  
*NT2  *Coll de Nargó  
*NT2  *Coma i la Pedra, la  
*NT2  *Conca de Dalt  
*NT2  *Corbins  
*NT2  *Cubells  
*NT2  *Espluga Calba, l’  
*NT2  *Espot  
*NT2  *Estamariu  
*NT2  *Estaràs  
*NT2  *Esterri d’Àneu  
*NT2  *Esterri de Cardós  
*NT2  *Farrera  
*NT2  *Fígols i Alinyà  
*NT2  *Floresta, la  
*NT2  *Fondarella  
*NT2  *Foradada  
*NT2  *Fuliola, la  
*NT2  *Fulleda  
*NT2  *Gavet de la Conca  
*NT2  *Gimenells i el Pla de la Font  
*NT2  *Golmés  
*NT2  *Gósol  
*NT2  *Granadella, la  
*NT2  *Granja d’Escarp, la  
*NT2  *Granyanella  
*NT2  *Granyena de les Garrigues  
*NT2  *Granyena de Segarra  
*NT2  *Guimerà  
*NT2  *Guingueta d’Àneu, la  
*NT2  *Guissona  
*NT2  *Guixers  
*NT2  *Isona i Conca Dellà  
*NT2  *Ivars d’Urgell  
*NT2  *Ivars de Noguera  
*NT2  *Ivorra  
*NT2  *Josa i Tuixén  
*NT2  *Juncosa  
*NT2  *Juneda  
*NT2  *Les  
*NT2  *Linyola  
*NT2  *Lladorre  
*NT2  *Lladurs  
*NT2  *Llardecans  
*NT2  *Llavorsí  
*NT2  *Lleida (ciutat)  
*NT2  *Lles de Cerdanya  
*NT2  *Llimiana  
*NT2  *Llobera  
*NT2  *Maials  
*NT2  *Maldà  
*NT2  *Massalcoreig  
*NT2  *Massoteres  

*NT2  *Menàrguens  
*NT2  *Miralcamp  
*NT2  *Mollerussa  
*NT2  *Molsosa, la  
*NT2  *Montellà i Martinet  
*NT2  *Montferrer i Castellbò  
*NT2  *Montgai  
*NT2  *Montoliu de Lleida  
*NT2  *Montoliu de Segarra  
*NT2  *Montornès de Segarra  
*NT2  *Nalec  
*NT2  *Naut Aran  
*NT2  *Navès  
*NT2  *Odèn  
*NT2  *Oliana  
*NT2  *Oliola  
*NT2  *Olius  
*NT2  *Oluges, les  
*NT2  *Omellons, els  
*NT2  *Omells de na Gaia, els  
*NT2  *Organyà  
*NT2  *Os de Balaguer  
*NT2  *Ossó de Sió  
*NT2  *Palau d’Anglesola, el  
*NT2  *Penelles  
*NT2  *Peramola  
*NT2  *Pinell de Solsonès  
*NT2  *Pinós  
*NT2  *Plans de Sió, els  
*NT2  *Poal, el  
*NT2  *Pobla de Cérvoles, la  
*NT2  *Pobla de Segur, la  
*NT2  *Pont de Bar, el  
*NT2  *Pont de Suert, el  
*NT2  *Ponts  
*NT2  *Portella, la  
*NT2  *Prats i Sansor  
*NT2  *Preixana  
*NT2  *Preixens  
*NT2  *Prullans  
*NT2  *Puiggròs  
*NT2  *Puigverd d’Agramunt  
*NT2  *Puigverd de Lleida  
*NT2  *Rialp  
*NT2  *Ribera d’Ondara  
*NT2  *Ribera d’Urgellet  
*NT2  *Riner  
*NT2  *Riu de Cerdanya  
*NT2  *Rosselló  
*NT2  *Salàs de Pallars  
*NT2  *Sanaüja  
*NT2  *Sant Esteve de la Sarga  
*NT2  *Sant Guim de Freixenet  
*NT2  *Sant Guim de la Plana  
*NT2  *Sant Llorenç de Morunys  
*NT2  *Sant Martí de Riucorb  
*NT2  *Sant Ramon  
*NT2  *Sarroca de Bellera  
*NT2  *Sarroca de Lleida  
*NT2  *Senterada  
*NT2  *Sentiu de Sió, la  
*NT2  *Seròs  
*NT2  *Seu d’Urgell, la  
*NT2  *Sidamon  
*NT2  *Soleràs, el  
*NT2  *Solsona  
*NT2  *Soriguera  
*NT2  *Sort  
*NT2  *Soses  
*NT2  *Sudanell  
*NT2  *Sunyer  
*NT2  *Talarn  

*NT2  *Talavera  
*NT2  *Tàrrega  
*NT2  *Tarrés  
*NT2  *Tarroja de Segarra  
*NT2  *Térmens  
*NT2  *Tírvia  
*NT2  *Tiurana  
*NT2  *Torà  
*NT2  *Torms, els  
*NT2  *Tornabous  
*NT2  *Torre de Cabdella, la  
*NT2  *Torre-serona  
*NT2  *Torrebesses  
*NT2  *Torrefarrera  
*NT2  *Torrefeta i Florejacs  
*NT2  *Torregrossa  
*NT2  *Torrelameu  
*NT2  *Torres de Segre  
*NT2  *Tremp  
*NT2  *Vall de Boí, la  
*NT2  *Vall de Cardós  
*NT2  *Vallbona de les Monges  
*NT2  *Vallfogona de Balaguer  
*NT2  *Valls d’Aguilar, les  
*NT2  *Valls de Valira, les  
*NT2  *Vansa i Fórnols, la  
*NT2  *Verdú  
*NT2  *Vielha e Mijaran  
*NT2  *Vila-sana  
*NT2  *Vilagrassa  
*NT2  *Vilaller  
*NT2  *Vilamòs  
*NT2  *Vilanova de Bellpuig  
*NT2  *Vilanova de l’Aguda  
*NT2  *Vilanova de la Barca  
*NT2  *Vilanova de Meià  
*NT2  *Vilanova de Segrià  
*NT2  *Vilosell, el  
*NT2  *Vinaixa  

*NT1  *Tarragona  
*NT2  *Aiguamúrcia  
*NT2  *Albinyana  
*NT2  *Albiol, l’  
*NT2  *Alcanar  
*NT2  *Alcover  
*NT2  *Aldea, l’  
*NT2  *Aldover  
*NT2  *Aleixar, l’  
*NT2  *Alfara de Carles  
*NT2  *Alforja  
*NT2  *Alió  
*NT2  *Almoster  
*NT2  *Altafulla  
*NT2  *Ametlla de Mar, l’  
*NT2  *Ampolla, l’  
*NT2  *Amposta  
*NT2  *Arboç, l’  
*NT2  *Arbolí  
*NT2  *Argentera, l’  
*NT2  *Arnes  
*NT2  *Ascó  
*NT2  *Banyeres del Penedès  
*NT2  *Barberà de la Conca  
*NT2  *Batea  
*NT2  *Bellmunt del Priorat  
*NT2  *Bellvei  
*NT2  *Benifallet  
*NT2  *Benissanet  
*NT2  *Bisbal de Falset, la  
*NT2  *Bisbal del Penedès, la  
*NT2  *Blancafort  
*NT2  *Bonastre  
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*NT2  *Borges del Camp, les  
*NT2  *Bot  
*NT2  *Botarell  
*NT2  *Bràfim  
*NT2  *Cabacés  
*NT2  *Cabra del Camp  
*NT2  *Calafell  
*NT2  *Camarles  
*NT2  *Cambrils  
*NT2  *Capafonts  
*NT2  *Capçanes  
*NT2  *Caseres  
*NT2  *Castellvell del Camp  
*NT2  *Catllar, el  
*NT2  *Colldejou  
*NT2  *Conesa  
*NT2  *Constantí  
*NT2  *Corbera d’Ebre  
*NT2  *Cornudella de Montsant  
*NT2  *Creixell  
*NT2  *Cunit  
*NT2  *Deltebre  
*NT2  *Duesaigües  
*NT2  *Espluga de Francolí, l’  
*NT2  *Falset  
*NT2  *Fatarella, la  
*NT2  *Febró, la  
*NT2  *Figuera, la  
*NT2  *Figuerola del Camp  
*NT2  *Flix  
*NT2  *Forès  
*NT2  *Freginals  
*NT2  *Galera, la  
*NT2  *Gandesa  
*NT2  *Garcia  
*NT2  *Garidells, els  
*NT2  *Ginestar  
*NT2  *Godall  
*NT2  *Gratallops  
*NT2  *Guiamets, els  
*NT2  *Horta de Sant Joan  
*NT2  *Lloar, el  
*NT2  *Llorac  
*NT2  *Llorenç del Penedès  
*NT2  *Marçà  
*NT2  *Margalef  
*NT2  *Mas de Barberans  
*NT2  *Masdenverge  
*NT2  *Masllorenç  
*NT2  *Masó, la  
*NT2  *Maspujols  
*NT2  *Masroig, el  
*NT2  *Milà, el  
*NT2  *Miravet  
*NT2  *Molar, el  
*NT2  *Mont-ral  
*NT2  *Mont-roig del Camp  
*NT2  *Montblanc  
*NT2  *Montbrió del Camp  
*NT2  *Montferri  
*NT2  *Montmell, el  
*NT2  *Móra d’Ebre  
*NT2  *Móra la Nova  
*NT2  *Morell, el  
*NT2  *Morera de Montsant, la  
*NT2  *Nou de Gaià, la  
*NT2  *Nulles  
*NT2  *Pallaresos, els  
*NT2  *Palma d’Ebre, la  
*NT2  *Passanant i Belltall  
*NT2  *Paüls  
*NT2  *Perafort  

*NT2  *Perelló, el  
*NT2  *Piles, les  
*NT2  *Pinell de Brai, el  
*NT2  *Pira  
*NT2  *Pla de Santa Maria, el  
*NT2  *Pobla de Mafumet, la  
*NT2  *Pobla de Massaluca, la  
*NT2  *Pobla de Montornès, la  
*NT2  *Poboleda  
*NT2  *Pont d’Armentera, el  
*NT2  *Pontils  
*NT2  *Porrera  
*NT2  *Pradell de la Teixeta  
*NT2  *Prades  
*NT2  *Prat de Comte  
*NT2  *Pratdip  
*NT2  *Puigpelat  
*NT2  *Querol  
*NT2  *Rasquera  
*NT2  *Renau  
*NT2  *Reus  
*NT2  *Riba, la  
*NT2  *Riba-roja d’Ebre  
*NT2  *Riera de Gaià, la  
*NT2  *Riudecanyes  
*NT2  *Riudecols  
*NT2  *Riudoms  
*NT2  *Rocafort de Queralt  
*NT2  *Roda de Barà  
*NT2  *Rodonyà  
*NT2  *Roquetes  
*NT2  *Rourell, el  
*NT2  *Salomó (municipi)  
*NT2  *Salou  
*NT2  *Sant Carles de la Ràpita  
*NT2  *Sant Jaume d’Enveja  
*NT2  *Sant Jaume dels Domenys  
*NT2  *Santa Bàrbara  
*NT2  *Santa Coloma de Queralt  
*NT2  *Santa Oliva  
*NT2  *Sarral  
*NT2  *Savallà del Comtat  
*NT2  *Secuita, la  
*NT2  *Selva del Camp, la  
*NT2  *Senan  
*NT2  *Sénia, la  
*NT2  *Solivella  
*NT2  *Tarragona (ciutat)  
*NT2  *Tivenys  
*NT2  *Tivissa  
*NT2  *Torre de Fontaubella, la  
*NT2  *Torre de l’Espanyol, la  
*NT2  *Torredembarra  
*NT2  *Torroja del Priorat  
*NT2  *Tortosa  
*NT2  *Ulldecona  
*NT2  *Ulldemolins  
*NT2  *Vallclara  
*NT2  *Vallfogona de Riucorb  
*NT2  *Vallmoll  
*NT2  *Valls  
*NT2  *Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant  
*NT2  *Vendrell, el  
*NT2  *Vespella de Gaià  
*NT2  *Vila-rodona  
*NT2  *Vila-seca  
*NT2  *Vilabella  
*NT2  *Vilalba dels Arcs  
*NT2  *Vilallonga del Camp  
*NT2  *Vilanova d’Escornalbou  
*NT2  *Vilanova de Prades  
*NT2  *Vilaplana  

*NT2  *Vilaverd  
*NT2  *Vilella Alta, la  
*NT2  *Vilella Baixa, la  
*NT2  *Vimbodí i Poblet  
*NT2  *Vinebre  
*NT2  *Vinyols i els Arcs  
*NT2  *Xerta  

*Catalunya central  
*USE  *àmbit de les comarques centrals (1606) 

Catalunya, comunitat autònoma de  
USE  Catalunya (7211) 

*Catalunya, Consell de Treball, Econòmic i 
Social de  — (4406) 

*Catalunya, Escola de Policia de  — (0431) 

*Catalunya, Pla Territorial General de  — 
(1606) 

*Catalunya, Universitat Oberta de   
*USE  universitat (3211) 

catàstrofe agrícola  
MT  5216 deterioració del medi ambient  
UF  calamitat agrícola  
BT1  desastre natural  

BT2  degradació del medi ambient  
RT  lluita contra els insectes  
RT  pèrdua de la collita  

catàstrofe causada per l’home  
USE  desastre causat per l’home (5216) 

catàstrofe natural  
USE  desastre natural (5216) 

catàstrofes, ajuda a les víctimes de les  
USE  ajuda als sinistrats (0811) 

catastròfica, zona — (5216) 

catedràtic  
USE  personal docent (3216) 

categoria A, personal CE de  
USE  administrador (1006) 

categoria B, personal CE de  
USE  assistent (1006) 

categoria C, personal CE de  
USE  assistent (1006) 

categoria D, personal CE de  
USE  assistent (1006) 

categoria LA, personal CE de  
USE  administrador (1006) 

categoria professional  
MT  4411 mercat laboral  
NT1  artesà  
NT1  assalariat  
NT1  cònjuge col·laborador  
NT1  professió independent  
NT1  professió liberal  
RT  estatut del funcionari  



101 CE, acord provisional — (1016) 

categoria professional, pèrdua de la  
USE  retrocés de categoria professional (4421) 

categoria professional, retrocés de — (4421) 

categoria socioprofessional  
MT  4411 mercat laboral  
NT1  empleat  
NT1  obrer  

NT2  aprenent  
NT2  obrer especialitzat  
NT3  miner  

NT2  obrer qualificat  
NT2  peó  

NT1  quadre  
NT2  quadre mitjà  
NT2  quadre superior  

NT1  supervisor  
RT  estructura social  

catifa  
USE  tapisseria (6841) 

*Catllar, el  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Tarragonès  

catolicisme  
MT  2831 cultura i religió  
BT1  cristianisme  

BT2  religió  
RT  dret canònic  

Caucas, país del — (7206) 

caució  
USE  garantia (1211) 

causa del traspàs  
USE  mort (2826) 

causa judicial  
USE  acció judicial (1221) 

causa, vista de la  
USE  judici (1221) 

causa-efecte  
USE  anàlisi de les causes (6416) 

causada per l’home, catàstrofe  
USE  desastre causat per l’home (5216) 

causalitat  
USE  anàlisi de les causes (6416) 

causat per l’home, desastre — (5216) 

causat, reparació del dany  
USE  indemnització (1211) 

causes, anàlisi de les — (6416) 

causes econòmiques, acomiadament per — 
(4406) 

cautelar, mesura  
USE  ordre comminatòria (1221) 

cautxú, article de  
USE  indústria del cautxú (6811) 

cautxú, indústria del — (6811) 

cautxú natural  
MT  6811 química  
BT1  indústria del cautxú  

BT2  indústria química  

cautxú, producció de  
USE  indústria del cautxú (6811) 

cautxú, producte de  
USE  indústria del cautxú (6811) 

cautxú sintètic  
MT  6811 química  
BT1  indústria del cautxú  

BT2  indústria química  

cava  
USE  vi escumós (6021) 

*Cava (municipi)  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Urgell  

cava, vi de  
USE  vi escumós (6021) 

cavall  
USE  equí (5626) 

cavall, carn de  
USE  carn equina (6011) 

cavallí, bestiar  
USE  equí (5626) 

caviar  
USE  producte a base de peix (6026) 

CB, banda  
USE  banda de freqüències (3226) 

CBSS  
USE  Consell d’Estats de la Mar Bàltica (7611) 

(CCAN), Consell de Cooperació de l’Atlàntic Nord  
USE  Consell d’Associació Euroatlàntic (7621) 

CCC  
USE  Consell de Cooperació Cultural (7611) 

(CCD), Consell de Cooperació Duanera  
USE  Organització Mundial de Duanes (7621) 

CCE  
USE  Comissió Europea (1006) 

CCE, comissari  
USE  comissari europeu (1006) 

CCG  
USE  Consell de Cooperació del Golf (7616) 

CCG, països del — (7231) 

CCI (Cnuced/OMC)  
USE  Centre de Comerç Internacional (7606) 

CCNR  
USE  Comissió central per a la navegació del Rin 

(7611) 

CD  
USE  disc (3226) 

CD-ROM  
USE  suport òptic (3226) 

CD-ROM, lector de  
USE  lector de discos (3236) 

CDAA  
USE  Comunitat per al Desenvolupament de l’Àfri-

ca austral (7616) 

CDAP  
USE  Centre de Desenvolupament per a l’Àsia i el 

Pacífic (7616) 

(Cdcult), Comitè Director de la Cultura  
USE  Consell de Cooperació Cultural (7611) 

CDB  
USE  Banc de Desenvolupament del Carib (7616) 

CDE  
USE  Centre per al Desenvolupament de l’Empre-

sa (7626) 

(Cded), Comitè Director de l’Educació  
USE  Consell de Cooperació Cultural (7611) 

(CDESR), Comitè Director d’Ensenyament Supe-
rior i Investigació  
USE  Consell de Cooperació Cultural (7611) 

(CDI), Centre per al Desenvolupament Industrial  
USE  Centre per al Desenvolupament de l’Empre-

sa (7626) 

(Cdpat), Comitè Director del Patrimoni Cultural  
USE  Consell de Cooperació Cultural (7611) 

CDR  
USE  Comitè de les Regions (1006) 

CdR, dictamen del — (1011) 

CDT  
USE  Centre de Traducció dels Òrgans de la Unió 

Europea (1006) 

CDU  
USE  classificació (3221) 

CE  
USE  comunitats europees (1016) 

CE, acord — (1016) 

CE, acord comercial — (1016) 

CE, acord d’associació — (1016) 

CE, acord de cooperació — (1016) 

CE, acord provisional — (1016) 
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CE, acte  
USE  acte comunitari (1011) 

CE, advocat general  
USE  membre del Tribunal de Justícia CE (1006) 

CE, agent — (1006) 

CE, agent auxiliar  
USE  agent CE (1006) 

CE, agent científic  
USE  agent CE (1006) 

CE, agent local  
USE  agent CE (1006) 

CE, agent temporal  
USE  agent CE (1006) 

CE, aplicació provisional d’un acord  
USE  acord provisional CE (1016) 

CE, associació  
USE  acord d’associació CE (1016) 

CE, avantprojecte de pressupost — (1021) 

CE, Comissió  
USE  Comissió Europea (1006) 

CE, comissió mixta  
USE  comitè mixt CE (1006) 

CE, comitè — (1006) 

CE, comitè agrícola — (5606) 

CE, comitè científic — (1006) 

CE, comitè consultiu — (1006) 

(CE), Comitè d’Ocupació — (4406) 

CE, comitè de gestió — (1006) 

CE, comitè de reglamentació — (1006) 

CE, Comitè Econòmic i Social  
USE  Comitè Econòmic i Social Europeu (1006) 

CE, comitè mixt — (1006) 

CE, Comitè Monetari — (2406) 

CE, comitè paritari — (1006) 

CE, comitè permanent — (1006) 

CE, comitè tècnic — (1006) 

CE, competència institucional — (1006) 

CE, competències  
USE  competències comunitàries (1011) 

CE, competències externes — (1011) 

CE, concurs extern  
USE  concurs oposició CE (1006) 

CE, concurs intern  
USE  concurs oposició CE (1006) 

CE, concurs oposició — (1006) 

CE, conferència intergovernamental — (1011) 

CE, Consell d’Associació — (1016) 

CE, conveni intergovernamental — (1016) 

CE, cooperació interinstitucional — (1006) 

CE davant una organització internacional, repre-
sentació  
USE  paper internacional de la UE (1016) 

CE de categoria A, personal  
USE  administrador (1006) 

CE de categoria B, personal  
USE  assistent (1006) 

CE de categoria C, personal  
USE  assistent (1006) 

CE de categoria C, personal  
USE  assistent (1006) 

CE de categoria D, personal  
USE  assistent (1006) 

CE de categoria LA, personal  
USE  administrador (1006) 

CE, decisió — (1011) 

CE, despesa d’investigació — (1021) 

CE, despesa de funcionament — (1021) 

CE, despesa operativa — (1021) 

CE, despesa pressupostària  
USE  despesa comunitària (1021) 

CE, Diari Oficial  
USE  Diari Oficial UE (3221) 

CE, dictamen — (1011) 

CE, dictamen del Tribunal de Justícia — (1011) 

CE, directiva — (1011) 

CE, disciplina pressupostària — (1021) 

CE, dret derivat  
USE  dret derivat (1011) 

CE en una manifestació cultural, participació  
USE  patrocini comunitari (1016) 

CE en una manifestació esportiva, participació  
USE  patrocini comunitari (1016) 

CE en una reunió internacional, participació  
USE  paper internacional de la UE (1016) 

CE, equilibri institucional — (1006) 

CE, exclusió del tracte — (2006) 

CE, finançament del pressupost  
USE  finançament del pressupost comunitari (1021) 

CE, fons — (1021) 

CE, Fons Agrícola  
USE  FEOGA (1021) 

CE, Fons de Cooperació Monetària  
USE  Fons Europeu de Cooperació Monetària 

(2406) 

CE, Fons Monetari  
USE  Fons Monetari Europeu (2406) 

CE, Fons Regional  
USE  Fons Europeu de Desenvolupament Regio-

nal (1021) 

CE, història de la  
USE  història d’Europa (0811) 

CE, incompliment del tractat  
USE  incompliment del dret comunitari (1011) 

CE, infracció del tractat  
USE  incompliment del dret comunitari (1011) 

CE, interpretació prejudicial  
USE  petició de decisió prejudicial CE (1221) 

CE, jurisprudència — (1011) 

CE, jutge  
USE  membre del Tribunal de Justícia CE (1006) 

CE, marca de conformitat — (6411) 

CE, membre del Tribunal de Comptes — 
(1006) 

CE, membre del Tribunal de Justícia — (1006) 

CE, mesura transitòria  
USE  període de transició CE (1016) 

CE, mesures transitòries  
USE  període de transició CE (1016) 

CE, negociació d’un acord — (1016) 

CE, ocupació tipus  
USE  funcionari europeu (1006) 

CE, oposició  
USE  concurs oposició CE (1006) 

CE, òrgan mixt — (1016) 

CE, organisme especialitzat  
USE  organisme i agència de la UE (1006) 

CE, organisme institucional  
USE  organisme i agència de la UE (1006) 

CE, organisme satèl·lit  
USE  organisme i agència de la UE (1006) 

CE, països  
USE  estat membre UE (7231) 

CE per infracció, procediment — (1011) 
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CE, període de transició — (1016) 

CE, període transitori  
USE  període de transició CE (1016) 

CE, personal  
USE  funcionari europeu (1006) 

CE, petició de decisió prejudicial — (1221) 

CE, pressupost  
USE  pressupost comunitari (1021) 

CE, pressupost de funcionament  
USE  despesa de funcionament CE (1021) 

CE, pressupost general — (1021) 

CE, preu agrícola  
USE  preu agrari (2451) 

CE, procediment dels comitès  
USE  comitologia (1011) 

CE, projecte de pressupost — (1021) 

CE, proposta — (1011) 

CE, Protocol — (1011) 

CE, quadre lingüístic  
USE  administrador (1006) 

CE, reclamació davant el defensor del poble  
USE  reclamació davant el defensor del poble eu-

ropeu (1016) 

CE, recomanació — (1011) 

CE, recurs d’anul·lació — (1221) 

CE, recurs davant el defensor del poble  
USE  reclamació davant el defensor del poble eu-

ropeu (1016) 

CE, recurs davant el Tribunal de Justícia  
USE  recurs contenciós comunitari (1221) 

CE, recurs per responsabilitat — (1221) 

CE, recurs prejudicial  
USE  petició de decisió prejudicial CE (1221) 

CE, recursos propis  
USE  recursos propis (1021) 

CE, regió mediterrània — (1616) 

CE, reglament — (1011) 

CE, relació interinstitucional — (1006) 

CE, relacions exteriors  
USE  relacions de la Unió Europea (1016) 

CE, reserva pressupostària — (1021) 

CE, revisió dels tractats — (1011) 

CE, secretari del Tribunal de Justícia  
USE  membre del Tribunal de Justícia CE (1006) 

CE, sentència del Tribunal — (1011) 

CE, sentència del Tribunal de Justícia  
USE  sentència del Tribunal CE (1011) 

CE, territori duaner — (2011) 

CE, tractat d’adhesió — (1011) 

CE, tractat de fusió  
USE  tractat de fusió (1011) 

CE, transposició de directives  
USE  transposició de la legislació comunitària 

(1011) 

CE, Tribunal de Comptes  
USE  Tribunal de Comptes Europeu (1006) 

CE, Tribunal de Justícia  
USE  Tribunal de Justícia de les Comunitats Euro-

pees (1006) 

CE, Tribunal de Primera Instància  
USE  Tribunal de Primera Instància de les Comuni-

tats Europees (1006) 

CE, violació del tractat  
USE  incompliment del dret comunitari (1011) 

CE-països tercers, conveni  
USE  acord CE (1016) 

CE-tercers països, conveni  
USE  acord CE (1016) 

CEAC  
USE  Conferència Europea d’Aviació Civil (7611) 

CEACT  
USE  CEPT (7611) 

(CEAO), Comunitat Econòmica de l’Àfrica occi-
dental  
USE  Unió Econòmica i Monetària de l’Àfrica oc-

cidental (7616) 

(CEB), Banc de Desenvolupament del Consell 
d’Europa  
USE  fons del Consell d’Europa (7611) 

ceba  
USE  hortalissa de bulb (6006) 

*Cebrià de Vallalta, Sant  — (7211+9999) 

cec  
USE  discapacitat físic (2826) 

CEC, xarxa  
USE  xarxa de centres europeus dels consumidors 

(2026) 

CECA  
MT  1016 construcció europea  
UF  Alta Autoritat  
UF  Comitè Consultiu CECA  
UF  Comunitat Europea del Carbó i de l’Acer  
BT1  comunitats europees  

BT2  Unió Europea  

CECA, ajuda — (1606) 

CECA, aranzel unificat  
USE  aranzel duaner comú (2011) 

CECA, Comitè Consultiu  
USE  CECA (1016) 

CECA, crèdit  
USE  préstec CECA (1021) 

CECA, decisió general — (1011) 

CECA, decisió individual — (1011) 

CECA, dictamen — (1011) 

CECA, exacció — (1021) 

CECA, pressupost operatiu — (1021) 

CECA, préstec — (1021) 

CECA, recomanació — (1011) 

CECA, tractat — (1011) 

*Cecília de Voltregà, Santa  — (7211+9999) 

(CED), Comunitat Europea de Defensa  
USE  Unió de l’Europa occidental (7611) 

Cedeao  
USE  Comunitat Econòmica dels estats de l’Àfrica 

occidental (7616) 

Cedeao, països de la — (7231) 

Cedefop  
MT  1006 institucions de la Unió Europea i funció 

pública europea  
UF  Centre Europeu per al Desenvolupament de la 

Formació Professional  
BT1  organisme i agència de la UE  

BT2  organisme comunitari  
RT  formació professional  

CEDH  
USE  Convenció Europea de Drets Humans (0806) 

cèdula personal  
USE  document d’identitat (1231) 

CEE  
USE  Comunitat Europea (1016) 

(CEE), Comissió Econòmica per a Europa  
USE  comissió regional ONU (7606) 

CEE, recomanació — (1011) 

CEE, tractat — (1011) 

CEEA  
MT  1016 construcció europea  
UF  Comunitat Europea de l’Energia Atòmica  
UF  Euratom  
BT1  comunitats europees  

BT2  Unió Europea  
RT  Agència d’aprovisionament CEEA  
RT  Joint European Torus  
RT  préstec Euratom  

CEEA, Agència d’aprovisionament — (1006) 
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CEEA, decisió — (1011) 

CEEA, dictamen — (1011) 

CEEA, directiva — (1011) 

CEEA, empresa comuna — (1006) 

CEEA, recomanació — (1011) 

CEEA, reglament — (1011) 

CEEA, tractat — (1011) 

CEEAC  
USE  Comunitat Econòmica dels estats de l’Àfrica 

central (7616) 

CEEFAX  
USE  teletext (3226) 

CEEI  
USE  petita i mitjana empresa (4011) 

CEEP  
USE  Centre Europeu de l’Empresa Pública (7611) 

cefalòpodes  
USE  mol·lusc (5641) 

CEFTA  
USE  ACLC (7611) 

CEI  
USE  Comunitat d’Estats Independents (7621) 

CEI, països de la — (7236) 

CEIDP  
USE  Centre Europeu d’Investigació i Documenta-

ció Parlamentàries (7611) 

Ceilan  
USE  Sri Lanka (7226+7231) 

cel obert, explotació a  
USE  explotació minera (6611) 

Cèlebes  
USE  Sulawesi (7226+7231) 

celebració d’un acord  
USE  ratificació d’un acord (0806) 

celebració d’un tractat  
USE  ratificació d’un acord (0806) 

*celibat  
*USE  solter (2806) 

cèlibe  
USE  solter (2806) 

*Cellera de Ter, la  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Selva  

*Celoni, Sant  — (7211+9999) 

*Celrà  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Gironès  

cèl·lula  
USE  citologia (3606) 

cèl·lula indiferenciada  
USE  cèl·lula mare (3606) 

cèl·lula mare  
SN  Cèl·lula indiferenciada d’un embrió, d’un fetus o de 

teixits adults, capaç de multiplicar-se, de diferenci-
ar-se en altres tipus cel·lulars i de proliferar en cultiu.  

MT  3606 ciències naturals i aplicades  
UF  cèl·lula indiferenciada  
BT1  biologia  

BT2  ciències biològiques  
RT  bioètica  
RT  enginyeria genètica  

cel·lular, aïllament  
USE  règim penitenciari (1216) 

cel·lular, estructura  
USE  citologia (3606) 

cel·lular, morfologia  
USE  citologia (3606) 

cel·lular, química  
USE  citologia (3606) 

cel·lular, telefonia  
USE  telèfon (3226) 

cel·lulosa  
SN  Composició química que es troba de manera 

natural als productes fibrosos com el cotó i el 
capoc, i que es fa servir en la fabricació del pa-
per, el raió i la cel·lofana.  

MT  6836 indústria de la fusta  
BT1  producte de fusta  

BT2  indústria de la fusta  

CEMAC  
USE  Comunitat Econòmica i Monetària de l’Àfrica 

central (7616) 

CEMAC, països de la — (7231) 

CEMB  
USE  Consell d’Estats de la Mar Bàltica (7611) 

cementiri  
MT  2846 urbanisme i construcció  
UF  columbari  
BT1  equipament col·lectiu  

BT2  urbanisme  
NT1  cementiri militar  
RT  mort  

cementiri militar  
MT  2846 urbanisme i construcció  
BT1  cementiri  

BT2  equipament col·lectiu  
BT3  urbanisme  

RT  exèrcit  

CEMR  
USE  Consell de Municipis i Regions d’Europa 

(7626) 

CEMT  
USE  Conferència Europea de Ministres de Trans-

ports (7621) 

CEN  
USE  Comitè Europeu de Normalització (7611) 

CEN-SAD  
USE  Comunitat d’Estats Sahelosaharians (7616) 

Cenelec  
MT  7611 organitzacions europees  
UF  Comitè Europeu de Normalització Electrotèc-

nica  
BT1  organisme europeu de normalització  

BT2  organització europea  
RT  electrotècnia  
RT  norma tècnica  

cens  
MT  1631 anàlisi econòmica  
UF  empadronament  
BT1  estadística  
RT  cens agrari  
RT  cens de població  

cens agrari  
MT  5616 sistema d’explotació agrària  
UF  cens agrícola  
UF  cens agropecuari  
UF  cens de la cabanya  
*UF  *cens del bestiar  
BT1  estadística agrària  

BT2  resultat de l’explotació agrària  
RT  cens  

cens agrícola  
USE  cens agrari (5616) 

cens agropecuari  
USE  cens agrari (5616) 

cens de la cabanya  
USE  cens agrari (5616) 

cens de població  
MT  2816 demografia i població  
UF  padró municipal  
BT1  anàlisi demogràfica  

BT2  demografia  
RT  cens  

*cens del bestiar  
*USE  cens agrari (5616) 

cens electoral  
USE  electorat (0416) 

cens electoral, inscripció en el  
USE  inscripció electoral (0416) 

cens pecuari  
USE  bestiar (5626) 

cens ramader  
USE  bestiar (5626) 
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censor de comptes  
USE  comptable (4026) 

censor jurat de comptes  
USE  comptable (4026) 

censura  
MT  3226 comunicació  
BT1  control de la comunicació  

BT2  política de comunicació  
RT  confidencialitat  
RT  dret de la informació  
RT  llibertat d’expressió  
RT  llibertat d’informació  
RT  llibertat de premsa  

censura constructiu, vot de  
USE  moció de censura (0421) 

censura de comptes  
USE  verificació de comptes (4026) 

censura, moció de — (0421) 

censura, vot de  
USE  moció de censura (0421) 

cent de finançament comunitari, tant per  
USE  quota de finançament comunitari (1021) 

cent de vots, tant per  
USE  distribució de vots (0416) 

cent, tant per  
USE  renda no salarial (4421) 

*Centelles  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Osona  

*Centelles, Sant Martí de  — (7211+9999) 

central (UDEAC), Unió Duanera i Econòmica de 
l’Àfrica  
USE  Comunitat Econòmica i Monetària de l’Àfrica 

central (7616) 

central (UEAC), Unió d’Estats de l’Àfrica  
USE  Comunitat Econòmica i Monetària de l’Àfrica 

central (7616) 

central (UEAC), Unió Econòmica de l’Àfrica  
USE  Comunitat Econòmica i Monetària de l’Àfrica 

central (7616) 

central (UMAC), Unió Monetària de l’Àfrica  
USE  Comunitat Econòmica i Monetària de l’Àfrica 

central (7616) 

central, administració — (0436) 

central, Àfrica — (7221) 

Central, Amèrica — (7216) 

Central, Àsia — (7226) 

central, banc — (2411) 

Central, Bohèmia — (7211) 

*central, Catalunya   
*USE  *àmbit de les comarques centrals (1606) 

central, Comunitat Econòmica dels estats de 
l’Àfrica — (7616) 

central, Comunitat Econòmica i Monetària de 
l’Àfrica — (7616) 

central d’abastament, mercat  
USE  mercat d’interès nacional (2036) 

central de carbó  
USE  planta elèctrica (6621) 

central de fuel  
USE  planta elèctrica (6621) 

Central de Treball, Magistratura  
USE  jurisdicció laboral (1226) 

Central de Treball, Tribunal  
USE  jurisdicció laboral (1226) 

central, economia de planificació  
USE  economia planificada (1621) 

central elèctrica  
USE  planta elèctrica (6621) 

central energètica, clausura de — (6606) 

central energètica, emplaçament de — (6606) 

central, Eslovènia — (7211) 

central, Estònia — (7211) 

central, Europa  
USE  Europa central i oriental (7206) 

*Central European Free Trade Agreement  
*USE  ACLC (7611) 

Central Europeu, Banc — (1006) 

central geotèrmica  
USE  planta elèctrica (6621) 

Central, Grècia — (7211) 

central hidroelèctrica  
USE  planta elèctrica (6621) 

central, Hongria — (7211) 

central i de l’Est, països de l’Europa  
USE  països de l’Europa central i oriental (7231) 

central i oriental, Europa — (7206) 

central i oriental, països de l’Europa — (7231) 

Central, Jutlàndia  
USE  Midtjylland (7211) 

central, Macedònia — (7211) 

Central, Mercat Comú de l’Amèrica  
USE  mercat comú centreamericà (7616) 

central, Norrland — (7211) 

central nuclear  
MT  6621 indústries nuclear i elèctrica  
UF  instal·lació nuclear  
NT1  reactor nuclear  

NT2  reactor regenerador  
RT  clausura de central energètica  
RT  dret nuclear  
RT  emplaçament de central energètica  
RT  planta elèctrica  
RT  reprocessament del combustible  

central, organització de l’Àfrica  
USE  organització africana (7616) 

Central, parlament de l’Amèrica  
USE  parlament centreamericà (7616) 

*central, part occidental de Finlàndia   
*USE  Finlàndia Occidental (7211) 

central per a la navegació del Rin, Comissió 
— (7611) 

Central, Sistema d’Integració de l’Amèrica — 
(7616) 

central telefònica  
USE  telèfon (3226) 

central tèrmica, carbó per a  
USE  carbó (6611) 

central, tipus de canvi — (2406) 

central, Transdanubi — (7211) 

central, regional o local, relació entre els poders  
USE  relació estat-entitats territorials (0431) 

centralista, estat  
USE  estat unitari (0406) 

centralització  
USE  descentralització (0436) 

centralització de la informació  
MT  3231 informació i tractament de la informació  
UF  descentralització de la informació  
UF  informació centralitzada  
UF  informació descentralitzada  
BT1  política d’informació  
RT  tractament de la informació  

centralitzada, informació  
USE  centralització de la informació (3231) 

centralitzat, estat  
USE  estat unitari (0406) 

*centrals, àmbit de les comarques  — (1606) 

Centrals, Sistema Europeu de Bancs — (2411) 

Centre (França)  
USE  regió del Centre (França) (7211) 

Centre (França), regió del — (7211) 

Centre Cnuced/OMC del comerç internacional  
USE  Centre de Comerç Internacional (7606) 
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centre comercial  
MT  2036 distribució  
UF  àrea comercial  
UF  galeria comercial  
BT1  comerç al detall  

BT2  distribució comercial  

Centre Comú d’Investigació  
MT  1006 institucions de la Unió Europea i funció 

pública europea  
UF  IES  
UF  Institut d’Elements Transurànids  
UF  Institut de l’Energia  
UF  Institut de Mesures i Materials de Referència  
UF  Institut de Prospectiva Tecnològica  
UF  Institut de Salut i Protecció dels Consumidors  
UF  Institut de Sanitat i Protecció dels Consumi-

dors  
UF  Institut del Medi Ambient  
UF  Institut per a la Protecció i la Seguretat dels 

Ciutadans  
UF  IPTS  
UF  IRMM  
UF  ISPC  
BT1  organisme i agència de la UE  

BT2  organisme comunitari  
RT  política comunitària d’investigació  
RT  prospectiva tecnològica  

centre cultural  
USE  organització cultural (2826) 

centre d’assistència a l’usuari  
USE  assistència a l’usuari (3236) 

centre d’assistència primària  
USE  centre mèdic (2841) 

*centre d’atenció primària  
*USE  centre mèdic (2841) 

centre d’educació d’adults  
USE  ensenyament obert (3211) 

centre d’educació vigilada  
SN  Establiment penitenciari per a menors.  
MT  1216 dret penal  
UF  establiment d’educació vigilada  
BT1  establiment penitenciari  

BT2  dret penitenciari  
RT  delinqüència juvenil  
*RT  *educador social  
*RT  jurisdicció de menors  

centre d’ensenyament  
MT  3211 ensenyament  
UF  centre escolar  
UF  col·legi  
UF  escola  
NT1  école nationale  
NT1  escola a l’estranger  
NT1  escola europea  
NT1  escola internacional  
NT1  internat escolar  

centre d’ensenyament secundari  
USE  ensenyament secundari (3211) 

centre d’experimentació agrícola  
USE  estació experimental agrícola (5606) 

centre d’investigació  
MT  6416 investigació i propietat intel·lectual  
UF  empresa d’investigació  
UF  institució científica  
UF  institut d’investigació  
UF  laboratori d’investigació  
BT1  política d’investigació  
RT  investigació  
RT  investigació de camp  
RT  organització de la investigació  

centre de càlcul  
MT  3236 informàtica i tractament de dades  
UF  centre informàtic  
BT1  sistema informàtic  

Centre de Comerç Internacional  
MT  7606 Nacions Unides  
UF  CCI (Cnuced/OMC)  
UF  Centre Cnuced/OMC del comerç internacional  
UF  ITC (UNCTAD/WTO)  
UF  UNCTAD/WTO International Trade Centre  
BT1  Conferència de les Nacions Unides sobre Co-

merç i Desenvolupament  
BT2  programes i fons de l’ONU  

RT  Organització Mundial del Comerç  

Centre de Desenvolupament per a l’Àsia i el Pacífic  
MT  7616 organitzacions extraeuropees  
UF  APDC  
UF  CDAP  
BT1  organització asiàtica  

centre de documentació  
MT  3221 documentació  
UF  servei de documentació  
BT1  sistema documental  
RT  documentació  

centre de la ciutat, trànsit al  
USE  circulació urbana (4811) 

Centre de les Nacions Unides per al Desenvo-
lupament Regional  
MT  7606 Nacions Unides  
UF  CNUDR  
*UF  *UNCRD  
BT1  Institut per a la Formació i la Investigació (Na-

cions Unides)  
RT  desenvolupament regional  

Centre de les Nacions Unides per als establi-
ments humans (CNUEH)  
USE  ONU Hàbitat (7606) 

centre de protecció de menors  
USE  protecció de la infància (2826) 

*centre de recursos pedagògics  
*USE  *servei educatiu (3216) 

centre de salut  
USE  centre mèdic (2841) 

Centre de Satèl·lits de la Unió Europea  
MT  1016 construcció europea  
UF  CSUE  
UF  EUSC  
BT1  PESD  

BT2  PESC  
BT3  Unió Europea  

RT  organisme i agència de la UE  

Centre de Traducció dels Òrgans de la Unió 
Europea  
MT  1006 institucions de la Unió Europea i funció 

pública europea  
UF  CDT  
BT1  organisme i agència de la UE  

BT2  organisme comunitari  

centre de treball  
USE  lloc de treball (4416) 

centre distribuïdor de bases de dades  
MT  3236 informàtica i tractament de dades  
UF  distribuïdor de bases de dades  
UF  European Community Host Organization  
BT1  base de dades  

BT2  tractament de dades  

centre escolar  
USE  centre d’ensenyament (3211) 

centre esportiu  
USE  instal·lació esportiva (2826) 

Centre Europeu d’Empreses amb Participació 
Pública  
USE  Centre Europeu de l’Empresa Pública (7611) 

Centre Europeu d’Empreses i Innovació  
USE  petita i mitjana empresa (4011) 

Centre Europeu d’Empreses Públiques i d’Em-
preses d’Interès Econòmic General  
USE  Centre Europeu de l’Empresa Pública (7611) 

Centre Europeu d’Investigació Espacial i Tecno-
logia  
USE  Agència Espacial Europea (7611) 

Centre Europeu d’Investigació i Documenta-
ció Parlamentàries  
MT  7611 organitzacions europees  
UF  CEIDP  
UF  ECPRD  
BT1  Consell d’Europa  

BT2  organització europea  
RT  documentació  
RT  parlament  

Centre Europeu de l’Empresa Pública  
MT  7611 organitzacions europees  
UF  CEEP  
UF  Centre Europeu d’Empreses amb Participa-

ció Pública  
UF  Centre Europeu d’Empreses Públiques i d’Em-

preses d’Interès Econòmic General  
BT1  organització europea  
RT  empresa pública  

Centre Europeu per a la Investigació Nuclear  
USE  CERN (7611) 

Centre Europeu per a la Prevenció i el Control 
de les Malalties  
MT  1006 institucions de la Unió Europea i funció 

pública europea  
UF  CEPCE  
BT1  organisme i agència de la UE  

BT2  organisme comunitari  
RT  medicina preventiva  
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Centre Europeu per al Desenvolupament de la 
Formació Professional  
USE  Cedefop (1006) 

centre hospitalari  
USE  establiment hospitalari (2841) 

centre informàtic  
USE  centre de càlcul (3236) 

Centre Internacional de Resolució de Diferèn-
cies sobre Inversions  
MT  7606 Nacions Unides  
UF  CIRDI  
UF  ICSID  
BT1  Banc Mundial  

BT2  organisme especialitzat de les Nacions Uni-
des  

centre mèdic  
MT  2841 sanitat  
UF  ambulatori  
UF  CAP  
UF  centre d’assistència primària  
*UF  *centre d’atenció primària  
UF  centre de salut  
UF  centre medicosocial  
UF  consultori de la Seguretat Social  
UF  dispensari  
BT1  servei sanitari  

BT2  política sanitària  
RT  medicina general  

centre medicosocial  
USE  centre mèdic (2841) 

centre penitenciari  
USE  establiment penitenciari (1216) 

Centre per al Desenvolupament de l’Empresa  
SN  D’acord amb les disposicions de l’acord de Coto-

nou, els recursos i les activitats del Centre per al 
Desenvolupament Industrial (CDI) es van trans-
ferir al Centre per al Desenvolupament de l’Em-
presa (CDE) l’agost del 2000.  

MT  7626 organitzacions no governamentals  
UF  CDE  
UF  Centre per al Desenvolupament Industrial 

(CDI)  
BT1  organització no governamental  
RT  institució ACP-CE  

Centre per al Desenvolupament Industrial (CDI)  
USE  Centre per al Desenvolupament de l’Empre-

sa (7626) 

centre pilot  
USE  nova pedagogia (3206) 

centre polític  
MT  0411 partit polític  
BT1  tendència política  

Centre, Portugal del — (7211) 

centre, Romania del — (7211) 

Centre, UNCTAD/WTO International Trade  
USE  Centre de Comerç Internacional (7606) 

centre urbà  
USE  aglomeració urbana (2846) 

Centre-Est de Suècia  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
UF  Östra Mellansverige  
BT1  regions de Suècia  
NT1  Örebro  
NT1  Östergötland  
NT1  Södermanland  
NT1  Uppsala  
NT1  Västmanland  

Centre-Nord de Suècia  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
UF  Norra Mellansverige  
BT1  regions de Suècia  
NT1  Dalarna  
NT1  Gävleborg  
NT1  Värmland  

Centreafricana, República — (7221+7231) 

centreafricana, zona monetària  
USE  Comunitat Econòmica i Monetària de l’Àfrica 

central (7616) 

centreafricans, comunitat econòmica d’estats  
USE  Comunitat Econòmica dels estats de l’Àfrica 

central (7616) 

Centreamericà d’Integració Econòmica, Banc 
— (7616) 

centreamericà, mercat comú — (7616) 

centreamericà, països del mercat comú — 
(7231) 

centreamericà, parlament — (7616) 

centreamericana, organització  
USE  organització llatinoamericana (7616) 

centreamericans, Organització d’estats  
USE  Sistema d’Integració de l’Amèrica Central 

(7616) 

centreeuropeu de lliure comerç, acord  
USE  ACLC (7611) 

*centres d’ensenyament, suport als   
*USE  *servei educatiu (3216) 

*centres d’ensinistrament d’animals  
*USE  *nucli animal (5631) 

centres europeus dels consumidors, xarxa 
de — (2026) 

Centres Nacionals de Productivitat, Associa-
ció Europea de — (7611) 

centrifugació  
USE  química analítica (3606) 

CEOE  
USE  organització patronal (4426) 

(CEPA), Comissió Econòmica per a l’Àfrica  
USE  comissió regional ONU (7606) 

(CEPAL), Comissió Econòmica per a l’Amèrica 
Llatina i el Carib  
USE  comissió regional ONU (7606) 

CEPCE  
USE  Centre Europeu per a la Prevenció i el Control 

de les Malalties (1006) 

(CEPE), Comissió Econòmica de les Nacions 
Unides per a Europa  
USE  comissió regional ONU (7606) 

CEPOL  
USE  Escola Europea de Policia (1016) 

CEPT  
MT  7611 organitzacions europees  
UF  CEACT  
UF  Conferència Europea d’Administracions de 

Correus i Telecomunicacions  
BT1  organització europea  
RT  Unió Internacional de Telecomunicacions  
RT  Unió Postal Universal  

ceràmic, producte  
USE  ceràmica (6846) 

ceràmica  
MT  6846 indústries diverses  
UF  indústria de la ceràmica  
UF  objecte de ceràmica  
UF  porcellana  
UF  producte ceràmic  
UF  terrisseria  
RT  ceràmica tècnica  
RT  material de construcció  

ceràmica fina  
USE  ceràmica tècnica (6411) 

ceràmica, indústria de la  
USE  ceràmica (6846) 

ceràmica, objecte de  
USE  ceràmica (6846) 

ceràmica tècnica  
MT  6411 tecnologia i reglamentació tècnica  
UF  ceràmica fina  
BT1  material avançat  
RT  ceràmica  
RT  fibra de vidre  

*Cerc, Alàs i  — (7211+9999) 

cercatalents, pràctica desenvolupada pels  
USE  captació de treballadors (4421) 

cercle de qualitat  
SN  Grup de reflexió compost per treballadors que 

fan les mateixes tasques, formats per identificar 
i resoldre problemes, que voluntàriament fan re-
comanacions sobre la millora de la productivitat, 
la qualitat, la consciència professional, etcètera.  

MT  4021 gestió administrativa  
BT1  tècnica de gestió  
RT  control de qualitat de productes industrials  
RT  participació dels treballadors  
RT  productivitat  
RT  qualitat del producte  

cercle polar àrtic  
USE  Àrtida (5211) 
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*Cercs  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Berguedà  

*Cerdanya  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*NT1  *Alp  
*NT1  *Bellver de Cerdanya  
*NT1  *Bolvir  
*NT1  *Das  
*NT1  *Fontanals de Cerdanya  
*NT1  *Ger  
*NT1  *Guils de Cerdanya  
*NT1  *Isòvol  
*NT1  *Lles de Cerdanya  
*NT1  *Llívia  
*NT1  *Meranges  
*NT1  *Montellà i Martinet  
*NT1  *Prats i Sansor  
*NT1  *Prullans  
*NT1  *Puigcerdà  
*NT1  *Riu de Cerdanya  
*NT1  *Urús  
*RT  *àmbit de l’Alt Pirineu i Aran  

*Cerdanya, Bellver de  — (7211+9999) 

*Cerdanya, Fontanals de  — (7211+9999) 

*Cerdanya, Guils de  — (7211+9999) 

*Cerdanya, Lles de  — (7211+9999) 

*Cerdanya, Riu de  — (7211+9999) 

*Cerdanyola del Vallès  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Vallès Occidental  

*Cerdanyola, Sant Julià de  — (7211+9999) 

cereal  
MT  6006 productes d’origen vegetal  
NT1  arròs  
NT1  blat  

NT2  blat dur  
NT2  blat tou  

NT1  blat de moro  
NT1  cereal alimentari  

NT2  cereal panificable  
NT1  cereal farratger  
NT1  civada  
NT1  fajol  
NT1  melca  
NT1  mestall  
NT1  mill  
NT1  ordi  
NT1  sègol  
NT1  tritical  
RT  conreu de cereals  
RT  coresponsabilitat dels productors  
RT  farina de cereal  
RT  floc de cereal  
RT  producte a base de cereal  

cereal, aiguardent de  
USE  aiguardent (6021) 

cereal alimentari  
MT  6006 productes d’origen vegetal  
BT1  cereal  
NT1  cereal panificable  

cereal, farina de — (6026) 

cereal farratger  
MT  6006 productes d’origen vegetal  
BT1  cereal  
RT  conreu farratger  
RT  farratge  
RT  planta farratgera  

cereal, floc de — (6026) 

cereal panificable  
MT  6006 productes d’origen vegetal  
BT1  cereal alimentari  

BT2  cereal  
RT  pa  

cereal, producte  
USE  producte a base de cereal (6026) 

cereal, producte a base de — (6026) 

cereal, producte transformat a base de  
USE  producte a base de cereal (6026) 

cereals, conreu de — (5631) 

cereals, producció de  
USE  conreu de cereals (5631) 

cereals, succedani de — (5631) 

CERN  
MT  7611 organitzacions europees  
UF  Centre Europeu per a la Investigació Nuclear  
UF  Laboratori Europeu per a la Física de Partícules  
BT1  organització europea  
RT  investigació nuclear  
RT  tecnologia nuclear  

certamen cultural  
USE  premi cultural (2826) 

certesa jurídica  
USE  principi de seguretat jurídica (1011) 

certificació comunitària  
MT  6411 tecnologia i reglamentació tècnica  
UF  dispositiu comunitari de certificació  
UF  homologació comunitària  
BT1  homologació  

BT2  normalització  
BT3  reglamentació tècnica  

RT  principi de reconeixement mutu  

certificació, dispositiu comunitari de  
USE  certificació comunitària (6411) 

certificació forestal  
SN  Procediment pel qual un tercer independent ve-

rifica que un bosc és gestionat i explotat segons 
el principi de sostenibilitat.  

MT  5636 forest  

BT1  silvicultura sostenible  
BT2  silvicultura  
BT3  política forestal  

RT  etiqueta ecològica  

certificades, tarifa de cartes  
USE  tarifa postal (3226) 

certificat d’accions  
USE  acció financera (2421) 

certificat d’escolaritat  
USE  títol d’estudis (3216) 

certificat d’estudis  
USE  títol d’estudis (3216) 

certificat d’exportació  
USE  llicència d’exportació (2011) 

certificat d’importació  
USE  llicència d’importació (2011) 

certificat d’origen  
MT  2021 comerç internacional  
BT1  producte originari  

BT2  comerç internacional  

certificat de circulació  
MT  2011 política aranzelària  
UF  passavant  
BT1  document duaner  

BT2  reglamentació duanera  
RT  franquícia duanera  

certificat de conformitat  
USE  marca de qualitat (2031) 

certificat de denominació d’origen  
USE  denominació d’origen (2031) 

certificat de qualitat  
USE  marca de qualitat (2031) 

certificat MCI  
USE  mecanisme complementari dels intercanvis 

(2006) 

certificat representatiu d’accions  
USE  acció financera (2421) 

certificat sanitari  
MT  2011 política aranzelària  
BT1  document duaner  

BT2  reglamentació duanera  
RT  legislació sanitària  

*certitud jurídica  
*USE  principi de seguretat jurídica (1011) 

*Cervelló  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Llobregat  

*Cervelló, Santa Coloma de  — (7211+9999) 

*Cervelló, la, Palma de  — (7211+9999) 
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cervells, fugida de  
USE  èxode intel·lectual (2811) 

*Cervera  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Segarra  

cervesa  
MT  6021 begudes i sucres  
BT1  beguda alcohòlica  

BT2  beguda  

cerveseria  
USE  indústria de begudes (6031) 

*Cervià de les Garrigues  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Garrigues  

*Cervià de Ter  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Gironès  

cèrvid  
MT  5626 mitjà de producció agrícola  
UF  ant  
UF  cabirol  
UF  cérvol  
UF  daina  
BT1  bestiar  
NT1  ren  

cérvol  
USE  cèrvid (5626) 

*Cérvoles, la, Pobla de  — (7211+9999) 

CES (Comitè Econòmic i Social Europeu)  
USE  Comitè Econòmic i Social Europeu (1006) 

CES (confederació sindical)  
USE  Confederació Europea de Sindicats 

(7611+7626) 

CESE  
USE  Comitè Econòmic i Social Europeu (1006) 

CESE, dictamen — (1011) 

CESE, parer del  
USE  dictamen CESE (1011) 

(Cespao), Comissió Econòmica i Social per a 
l’Àsia occidental  
USE  comissió regional ONU (7606) 

(Cespap), Comissió Econòmica i Social per a 
Àsia i el Pacífic  
USE  comissió regional ONU (7606) 

cessament d’activitat  
MT  4006 organització de l’empresa  
UF  tancament d’empresa  
UF  tancament de fàbrica  
BT1  vida de l’empresa  
RT  activitat de l’empresa  
RT  cessament d’activitat agrícola  
RT  cessament d’ocupació  
RT  comerç al detall  

cessament d’activitat agrícola  
MT  5611 producció i estructures agràries  
UF  indemnització vitalícia per abandó  
BT1  política d’estructuració agrària  
RT  cessament d’activitat  
RT  FEOGA  
RT  prima per eradicació  
RT  terra abandonada  

cessament d’ocupació  
MT  4406 ocupació  
NT1  acomiadament  

NT2  acomiadament col·lectiu  
*NT3  *garantia salarial  

NT2  acomiadament improcedent  
NT2  acomiadament per causes econòmiques  
NT2  ajuda a la recol·locació  
NT2  indemnització per acomiadament  

NT1  condició de jubilació  
NT1  jubilació anticipada  
NT1  persona jubilada  
NT1  supressió d’ocupació  
RT  cessament d’activitat  
*RT  *cessament de càrrec públic  

*cessament de càrrec públic  
*MT  0431 vida política i seguretat pública  
*UF  *destitució  
*UF  *dimissió  
*UF  *dimissió d’un càrrec electiu  
*UF  *diputat dimissionari  
*UF  *membre dimissionari  
*BT1  càrrec públic  

*BT2  política  
*RT  cessament d’ocupació  
*RT  mandat electoral  

cessió, preu de  
USE  preu de transferència (2421) 

cetaci  
USE  mamífer marí (5211) 

Ceuta  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
UF  Ciutat Autònoma de Ceuta  
BT1  regions d’Espanya  
*NT1  *Ceuta (ciutat)  
RT  Àfrica del Nord  
RT  enclavament territorial  

*Ceuta (ciutat)  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*BT1  Ceuta  

*BT2  regions d’Espanya  

Ceuta, Ciutat Autònoma de  
USE  Ceuta (7211) 

Ceuta i Melilla  
SN  L’utilitzarem per denominar la regió fins el 1995. 

Altrament, emprarem els descriptors “Ceuta” o 
“Melilla”. Ceuta i Melilla són autònomes des del 
13 de març del 1995.  

MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions d’Espanya  

CFC  
USE  contaminant estratosfèric (5216) 

CFI  
USE  Corporació Financera Internacional (7606) 

*CFSP  
*USE  alt representant per a la PESC (1016) 

*CFSP, High Representative for the   
*USE  alt representant per a la PESC (1016) 

Champagne-Ardennes  
USE  Xampanya-Ardenes (7211) 

chaource  
USE  formatge de pasta tova (6016) 

cheddar  
USE  formatge de pasta dura (6016) 

Christopher i Nevis, Federació de Saint  
USE  Saint Christopher i Nevis (7216+7231+7236) 

Christopher i Nevis, Saint — 
(7216+7231+7236) 

Chuuk  
USE  Estats Federats de Micronèsia (7226+7231) 

ciberadministració  
USE  administració electrònica (0436) 

ciberbiblioteca  
USE  biblioteca virtual (3221) 

ciberbitàcola  
USE  bloc (3226) 

cibercomerç  
USE  comerç electrònic (2031) 

ciberdiari  
USE  bloc (3226) 

cibereconomia  
USE  economia del coneixement (1621) 

cibernauta  
USE  internauta (3226) 

cibernètic, vandalisme  
USE  criminalitat informàtica (3236) 

cibernètica  
SN  Estudi dels mecanismes de comunicació i de 

control en màquines i éssers vius.  
MT  3606 ciències naturals i aplicades  
BT1  ciències aplicades  
RT  informàtica aplicada  
RT  intel·ligència artificial  
RT  robòtica  
RT  simulació  
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cibernètica, criminalitat  
USE  criminalitat informàtica (3236) 

Cíclades  
USE  Egea Meridional (7211) 

cicle econòmic  
MT  1611 creixement econòmic  
NT1  estabilització econòmica  
NT1  estancament econòmic  
NT1  fluctuació conjuntural  
NT1  fluctuació econòmica  
NT1  fluctuació estructural  
NT1  inflació  
NT1  recessió econòmica  
NT1  recuperació econòmica  

cíclic, atur  
USE  atur conjuntural (4406) 

cicló  
MT  5216 deterioració del medi ambient  
UF  huracà  
UF  tifó  
UF  tornado  
BT1  desastre natural  

BT2  degradació del medi ambient  

ciclomotor  
USE  vehicle de dues rodes (4816) 

(CICR), Comitè Internacional de la Creu Roja  
USE  Creu Roja (7626) 

ciència administrativa  
MT  3611 humanitats  
BT1  ciències socials  
RT  administració pública  
RT  dret administratiu  
RT  organització administrativa  

ciència de l’atmosfera  
USE  meteorologia (3606) 

ciència de l’espai  
MT  3606 ciències naturals i aplicades  
NT1  astronàutica  
NT1  astronomia  

NT2  cosmologia  
RT  indústria aeroespacial  
RT  investigació espacial  
RT  política espacial  
RT  transport espacial  

ciència de la informació  
MT  3606 ciències naturals i aplicades  
UF  documentalisme  
BT1  ciències aplicades  
RT  documentació  
RT  informació  
RT  informàtica aplicada  
RT  política d’informació  
RT  professió de la informació  
RT  sistema documental  
RT  tractament de la informació  

ciència de les mesures  
USE  metrologia (3606) 

ciència del medi ambient  
USE  ecologia (3606) 

ciència del sòl  
MT  3606 ciències naturals i aplicades  
UF  agrologia  
UF  edafologia  
UF  física del sòl  
UF  mecànica del sòl  
BT1  ciències de la terra  
NT1  anàlisi del sòl  
NT1  química del sòl  
NT1  tipus de sòl  
RT  contaminació del sòl  
RT  erosió  
RT  millora del sòl  
RT  recurs del sòl  

ciència econòmica  
MT  3611 humanitats  
UF  economia política  
UF  teoria econòmica  
BT1  ciències socials  
RT  econometria  
RT  economia  
RT  macroeconomia  
RT  microeconomia  

Ciència i la Cultura, Organització de les Nacions 
Unides per a l’Educació, la  
USE  UNESCO (7606) 

Ciència i Tecnologia per al Desenvolupament, 
Comissió de  
USE  comissió tècnica ONU (7606) 

ciència jurídica  
MT  1206 fonts i branques del dret  
UF  Dret  
NT1  dret comparat  
NT1  dret constitucional  
NT1  dret intern de les religions  

NT2  dret búdic  
NT2  dret canònic  
NT2  dret eclesial protestant  
NT2  dret hebraic  
NT2  dret hindú  
NT2  dret musulmà  

NT1  dret natural  
NT1  dret privat  

NT2  dret privat europeu  
NT1  dret públic  
NT1  dret romà  
NT1  història del dret  
NT1  interpretació del dret  
NT1  metodologia jurídica  
NT1  sociologia del dret  
RT  jurisprudència  

ciència militar  
MT  0821 defensa  
BT1  política de defensa  
RT  investigació militar  

ciència política  
MT  3611 humanitats  
BT1  ciències socials  
RT  filosofia política  
RT  geografia política  
RT  ideologia política  
RT  política  
RT  política internacional  
RT  règim polític  

ciències aplicades  
MT  3606 ciències naturals i aplicades  
NT1  agronomia  
NT1  cibernètica  
NT1  ciència de la informació  
NT1  electrotècnia  
NT1  matemàtiques  

NT2  biometria  
NT1  metrologia  
NT1  química industrial  
RT  investigació aplicada  

ciències biològiques  
MT  3606 ciències naturals i aplicades  
UF  ciències naturals  
NT1  biologia  

NT2  botànica  
NT2  cèl·lula mare  
NT2  citologia  
NT2  embrió i fetus  
NT2  genètica  
NT3  ADN  
NT3  eugenèsia  

NT2  histologia  
NT2  microorganisme  
NT2  neurobiologia  
NT2  radiobiologia  
NT2  zoologia  

NT1  ecologia  
NT1  farmacologia  
NT1  parasitologia  
RT  ciències mèdiques  

ciències de la terra  
MT  3606 ciències naturals i aplicades  
NT1  ciència del sòl  

NT2  anàlisi del sòl  
NT2  química del sòl  
NT2  tipus de sòl  

NT1  cindínica  
NT1  geografia  

NT2  cartografia  
NT2  geografia cultural  
NT2  geografia econòmica  
NT2  geografia històrica  
NT2  geografia humana  
NT2  geografia política  
NT2  geografia regional  
NT2  Sistema d’Informació Geogràfica  

NT1  geologia  
NT2  geofísica  
NT3  geodèsia  

NT2  geoquímica  
NT2  hidrogeologia  
NT2  mineralogia  
NT2  petrologia  
NT2  sedimentologia  
NT2  sismologia  
NT2  vulcanologia  

NT1  geomorfologia  
NT1  hidrologia  
NT1  meteorologia  

NT2  climatologia  
NT3  bioclimatologia  

NT1  oceanografia  
RT  entorn físic  

ciències del comportament  
MT  3611 humanitats  
UF  behaviorisme  
UF  conductisme  
UF  psicologia del comportament  
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NT1  criminologia  
NT1  psicoanàlisi  
NT1  psicologia  

NT2  sexualitat  
NT2  test psicomètric  

RT  desenvolupament personal  

ciències físiques  
MT  3606 ciències naturals i aplicades  
UF  física  
NT1  acústica  
NT1  aerodinàmica  
NT1  electrònica  
NT1  espectrometria  
NT1  física del plasma  
NT1  física dels raigs làser  
NT1  física nuclear  

NT2  àtom  
NT2  partícula elemental  

NT1  òptica  
NT1  química  

NT2  bioquímica  
NT3  enzim  

NT2  electroquímica  
NT2  fotoquímica  
NT2  química analítica  

NT1  radiació ionitzant  
NT1  termodinàmica  
RT  geofísica  

ciències mèdiques  
MT  2841 sanitat  
NT1  anatomia  
NT1  cirurgia  

NT2  cirurgia estètica  
NT1  epidemiologia  

NT2  transmissor de malaltia  
NT1  immunologia  
NT1  investigació mèdica  
NT1  medicina  

NT2  dades mèdiques  
NT2  diagnosi mèdica  
NT2  especialitat mèdica  
*NT3  *cardiologia  
*NT3  *dermatologia  
NT3  ginecologia  
NT3  medicina general  
NT3  neurologia  
NT3  odontologia  
*NT3  *oftalmologia  
*NT3  *oncologia  
NT3  pediatria  
NT3  psiquiatria  
*NT3  *reumatologia  
*NT3  *urologia  

NT2  examen mèdic pericial  
NT2  medicina d’urgència  
NT2  medicina forense  
NT2  medicina natural  
NT2  medicina nuclear  
NT2  reconeixement mèdic  

NT1  terapèutica  
NT1  toxicologia  
RT  ciències biològiques  

ciències naturals  
USE  ciències biològiques (3606) 

ciències socials  
MT  3611 humanitats  
UF  humanitats  
NT1  arqueologia  

NT1  ciència administrativa  
NT1  ciència econòmica  
NT1  ciència política  
NT1  etnologia  

NT2  etnografia  
NT1  filosofia  

NT2  ètica  
NT1  història  

NT2  història antiga  
NT2  història contemporània  
NT2  història medieval  
NT2  història moderna  
NT2  història universal  
NT2  prehistòria  

NT1  lingüística  
NT2  llengua viva  
NT3  llengua europea  

*NT4  *llengua aranesa  
*NT4  *llengua castellana  
*NT4  *llengua catalana  

NT3  llengua minoritària  
NT3  llengua no europea  
NT3  llengua regional  

NT2  llenguatge  
NT3  bilingüisme  
NT3  multilingüisme  

NT2  política lingüística  
*NT2  *toponímia  

NT1  sociologia  
NT2  sociologia de l’educació  
NT2  sociologia del treball  
NT2  sociologia política  
NT2  sociologia rural  
NT2  sociologia urbana  

RT  anàlisi sociològica  
RT  demografia  
RT  geografia cultural  
RT  vida social  

científic  
USE  professió científica (6416) 

científic, aparell — (6821) 

científic, càlcul — (3236) 

científic CE, agent  
USE  agent CE (1006) 

científic CE, comitè — (1006) 

científic, descobriment — (6416) 

científic, ensenyament — (3211) 

científic, instrument  
USE  aparell científic (6821) 

científic, intercanvi — (0811) 

científic, material  
USE  aparell científic (6821) 

científic, parc  
USE  parc tecnològic (6806) 

científic, periodisme  
USE  publicació científica (3226) 

científic, peritatge — (6416) 

científic, personal  
USE  professió científica (6416) 

científic, progrés — (6416) 

científica, avaluació  
USE  peritatge científic (6416) 

científica, biblioteca — (3221) 

científica, cooperació — (0811) 

científica, divulgació — (3231) 

científica, documentació  
USE  documentació (3221) 

científica, formació  
USE  ensenyament científic (3211) 

Científica i Tècnica, Comitè d’Investigació — 
(6416) 

científica i tècnica, divulgació  
USE  divulgació científica (3231) 

científica i tecnològica, Sistema mundial d’infor-
mació  
USE  Unisist (7606) 

científica, informació  
USE  publicació científica (3226) 

científica, institució  
USE  centre d’investigació (6416) 

científica, investigació — (6416) 

científica, política  
USE  política d’investigació (6416) 

científica, premsa  
USE  publicació científica (3226) 

científica, professió — (6416) 

científica, publicació — (3226) 

científiques i tecnològiques (STOA), avaluació 
de les opcions  
USE  avaluació tecnològica (6411) 

cif, entrega  
USE  preu CIF (4806) 

cif, lliurament  
USE  preu CIF (4806) 

CIF, preu — (4806) 

CIG  
USE  conferència intergovernamental CE (1011) 

cigar  
USE  indústria del tabac (6031) 

cigarret  
USE  indústria del tabac (6031) 

cigró  
USE  lleguminosa (6006) 
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CIJ  
USE  Tribunal Internacional de Justícia (7606) 

(CIM), Comitè Intergovernamental per a les Migracions  
USE  Organització Internacional per a les Migra-

cions (7621) 

(CIME), Comitè Intergovernamental per a les Mi-
gracions Europees  
USE  Organització Internacional per a les Migra-

cions (7621) 

ciment  
MT  6831 construcció i obres públiques  
UF  indústria del ciment  
BT1  material de construcció  

BT2  indústria de la construcció  

ciment, indústria del  
USE  ciment (6831) 

cimera  
USE  reunió cimera (0806) 

cimera, conferència  
USE  reunió cimera (0806) 

cimera de la Terra  
USE  Conferència de les Nacions Unides sobre el 

Medi Ambient i el Desenvolupament (7606) 

cimera, reunió — (0806) 

cindínica  
MT  3606 ciències naturals i aplicades  
BT1  ciències de la terra  
RT  desastre causat per l’home  
RT  desastre natural  
RT  prevenció de riscs  

cineasta  
USE  professió artística (2831) 

cinema  
USE  cinematografia (2831) 

cinema, director de  
USE  professió artística (2831) 

cinema, productor de  
USE  professió artística (2831) 

cinematografia  
MT  2831 cultura i religió  
UF  cinema  
BT1  arts visuals  

BT2  arts  
RT  indústria cinematogràfica  
RT  material audiovisual  

cinematogràfic, sector  
USE  indústria cinematogràfica (3226) 

cinematogràfica, indústria — (3226) 

cinematogràfica, pel·lícula  
USE  producció cinematogràfica (3226) 

cinematogràfica, producció — (3226) 

cinematogràfica, sala  
USE  indústria cinematogràfica (3226) 

cinesiterapeuta  
USE  professió paramèdica (2841) 

(CINR), Consorci Internacional de la Navegació 
Renana  
USE  Unió Europea de la Navegació Fluvial (7611) 

cinta  
MT  6411 tecnologia i reglamentació tècnica  
UF  fleix  
BT1  producte no pla  

BT2  tecnologia de materials  

cinta d’àudio  
USE  casset d’àudio (3226) 

cinta de vídeo  
USE  videocasset (3226) 

cinta magnètica  
USE  suport magnètic (3226) 

cinta verge  
USE  suport magnètic (3226) 

cinturó de seguretat  
USE  dispositiu de seguretat (4811) 

cinturó salvavives  
USE  equip de protecció (4416) 

cinturó verd  
USE  zona verda (2846) 

(CIOSL), Confederació Internacional d’Organit-
zacions Sindicals Lliures  
USE  Confederació Sindical Internacional (7626) 

(CIPAN), Comissió Internacional de Pesqueries 
de l’Atlàntic del Nord-oest  
USE  Organització de Pesqueries de l’Atlàntic del 

Nord-oest (7621) 

circ  
USE  espectacles (2831) 

circuit de distribució  
USE  distribució comercial (2036) 

circuit de venda  
USE  distribució comercial (2036) 

circuit integrat  
USE  component electrònic (6826) 

*circulació, accident de   
*USE  accident de transport (4806) 

circulació aèria  
MT  4826 transport aeri i espacial  
UF  navegació aèria  
UF  ruta aèria  
UF  trànsit aeri  
BT1  transport aeri  
RT  control aeri  
RT  senyalització  

circulació aèria, control de la  
USE  control aeri (4806) 

circulació, certificat de — (2011) 

Circulació, Codi de la — (4806) 

circulació, control de la — (4806) 

circulació de béns, lliure  
USE  lliure circulació de mercaderies (2021) 

circulació de capitals, lliure — (2421) 

circulació de la informació  
USE  accés a la informació (3231) 

circulació de mercaderies, lliure — (2021) 

circulació de persones (grup de Rodas), grup per a la lliure  
USE  òrgan de cooperació judicial i policial UE (1016) 

circulació de persones, lliure — (1231) 

circulació de productes, lliure  
USE  lliure circulació de mercaderies (2021) 

circulació de programes, lliure — (3226) 

circulació de serveis, lliure  
USE  lliure prestació de serveis (4406) 

circulació de treballadors, llibertat de  
USE  dret al treball (1236) 

circulació de treballadors, lliure — (4406) 

circulació de vehicles, impost sobre la  
USE  impost de circulació (2446) 

circulació dels vehicles pesants, taxa de  
USE  taxa per eix (4806) 

circulació, dret de lliure  
USE  llibertat de circulació (1236) 

circulació, impost de — (2446) 

circulació, infracció del codi de — (1216) 

circulació, llibertat de — (1236) 

circulació, lliure  
USE  llibertat de circulació (1236) 

circulació per carretera  
USE  trànsit rodat (4816) 

circulació, reglamentació de la — (4806) 

circulació rodada  
USE  trànsit rodat (4816) 

circulació urbana  
MT  4811 organització dels transports  
UF  trànsit al centre de la ciutat  
BT1  transport urbà  

BT2  organització dels transports  
RT  contaminació per vehicles automotors  
RT  reglamentació de la circulació  
RT  zona urbana  

circulant, actiu  
USE  capital circulant (4026) 
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circulant, capital — (4026) 

circular  
MT  0436 poder executiu i administració pública  
BT1  acte administratiu  

BT2  dret administratiu  

circumcisió  
USE  mutilació sexual (2826) 

circumscripció administrativa  
USE  divisió administrativa (0436) 

circumscripció electoral  
MT  0416 procediment electoral i sistema de votació  
UF  districte electoral  
UF  divisió en circumscripcions electorals  
UF  divisió en districtes electorals  
UF  secció electoral  
BT1  organització electoral  

circumscripcions electorals, divisió en  
USE  circumscripció electoral (0416) 

circumstància agreujant  
USE  agreujant (1216) 

circumstància atenuant  
USE  atenuant (1216) 

circumval·lació, via de  
USE  autovia (4816) 

CIRDI  
USE  Centre Internacional de Resolució de Diferèn-

cies sobre Inversions (7606) 

cirera  
USE  fruit de pinyol (6006) 

cirurgia  
MT  2841 sanitat  
UF  anestèsia  
UF  intervenció quirúrgica  
UF  microcirurgia  
UF  operació quirúrgica  
BT1  ciències mèdiques  
NT1  cirurgia estètica  
RT  cirurgià (professió)  
RT  material medicoquirúrgic  

cirurgià (professió)  
MT  2841 sanitat  
BT1  professió sanitària  
RT  cirurgia  

cirurgia estètica  
MT  2841 sanitat  
BT1  cirurgia  

BT2  ciències mèdiques  

CIS  
USE  Comunitat d’Estats Independents (7621) 

cisjordana, qüestió  
USE  qüestió de Cisjordània (0816) 

Cisjordània  
USE  territoris autònoms de Palestina (7226+7231) 

Cisjordània i la Franja de Gaza, Autoritat Palestina de  
USE  territoris autònoms de Palestina (7226+7231) 

Cisjordània, qüestió de — (0816) 

Ciskei  
USE  Sud-àfrica (7221+7231) 

cistell de monedes  
MT  2406 relacions monetàries  
BT1  euro  

BT2  moneda europea  
BT3  sistema monetari europeu  

*Cistella  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Empordà  

cisterna, camió  
USE  vehicle industrial (4816) 

cisterna, vaixell — (4821) 

CIT  
USE  Conferència Internacional del Treball (7606) 

citació  
MT  3221 documentació  
BT1  document  

citogenètica  
USE  citologia (3606) 

citologia  
MT  3606 ciències naturals i aplicades  
UF  cèl·lula  
UF  citogenètica  
UF  cultiu citològic  
UF  estructura cel·lular  
UF  morfologia cel·lular  
UF  química cel·lular  
BT1  biologia  

BT2  ciències biològiques  

citològic, cultiu  
USE  citologia (3606) 

cítric, àcid  
USE  àcid orgànic (6811) 

cítric, fruit  
USE  cítrics (6006) 

cítrics  
MT  6006 productes d’origen vegetal  
UF  aranja  
UF  clementina  
UF  fruit cítric  
UF  llimona  
UF  mandarina  
UF  poncem  
UF  taronja  
BT1  fruit  

*Ciudad Real  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*BT1  Castella-la Manxa  

*BT2  regions d’Espanya  

ciutadà  

SN  Persona vinculada a un determinat estat per la na-
cionalitat o la sobirania. Utilitzarem el terme, si es-
cau, en combinació amb l’estat corresponent.  

MT  1231 dret internacional  
UF  nacional  
UF  súbdit  
BT1  dret internacional privat  
NT1  ciutadà comunitari  
NT1  estranger  

ciutadà comunitari  
MT  1231 dret internacional  
BT1  ciutadà  

BT2  dret internacional privat  
RT  ciutadania europea  

ciutadà, deures del — (1236) 

ciutadà, Europa del  
USE  Europa dels ciutadans (1016) 

ciutadà, obligacions del  
USE  deures del ciutadà (1236) 

ciutadana, banda  
USE  banda de freqüències (3226) 

ciutadana, inseguretat  
USE  seguretat pública (0431) 

ciutadana, seguretat  
USE  seguretat pública (0431) 

ciutadania de la Unió  
USE  ciutadania europea (1016) 

ciutadania europea  
MT  1016 construcció europea  
UF  ciutadania de la Unió  
BT1  Europa dels ciutadans  

BT2  aprofundiment de la Unió Europea  
NT1  reclamació davant el defensor del poble europeu  
RT  ciutadà comunitari  
RT  dret de residència  
RT  dret de vot  
RT  elegibilitat  
RT  llibertat de circulació  
RT  petició  
RT  protecció diplomàtica  

ciutadans, Europa dels — (1016) 

Ciutadans, Institut per a la Protecció i la Segu-
retat dels  
USE  Centre Comú d’Investigació (1006) 

*Ciutadilla  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Urgell  

ciutat  
MT  2846 urbanisme i construcció  
BT1  aglomeració urbana  

BT2  aglomeració  
NT1  capital (ciutat)  
NT1  ciutat mitjana  
NT1  ciutat nova  
NT1  ciutat petita  
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NT1  ciutat satèl·lit  
NT1  megalòpoli  
NT1  metròpoli  
NT1  zona residencial  
NT1  zona suburbana  
NT1  zona urbana  

NT2  zona de vianants  
NT2  zona urbana desfavorida  

RT  urbanisme  

Ciutat Autònoma de Ceuta  
USE  Ceuta (7211) 

Ciutat Autònoma de Melilla  
USE  Melilla (7211) 

*(ciutat), Barcelona  — (7211+9999) 

(ciutat), capital — (2846) 

*(ciutat), Ceuta  — (7211) 

ciutat de Sofia, regió de la — (7211) 

*Ciutat del Vaticà  
*USE  Santa Seu (7206) 

Ciutat del Vaticà, estat de la  
USE  Santa Seu (7206) 

ciutat dormitori  
USE  zona suburbana (2846) 

ciutat europea de la cultura  
USE  manifestació cultural europea (2831) 

*(ciutat), Girona  — (7211+9999) 

ciutat, gran  
USE  metròpoli (2846) 

*(ciutat), Lleida  — (7211+9999) 

*(ciutat), Lleó  — (7211) 

*(ciutat), Madrid  — (7211) 

*(ciutat), Melilla  — (7211) 

ciutat mitjana  
MT  2846 urbanisme i construcció  
BT1  ciutat  

BT2  aglomeració urbana  
BT3  aglomeració  

*(ciutat), Múrcia  — (7211) 

ciutat nova  
MT  2846 urbanisme i construcció  
BT1  ciutat  

BT2  aglomeració urbana  
BT3  aglomeració  

ciutat, ordenació de la  
USE  urbanisme (2846) 

ciutat petita  
MT  2846 urbanisme i construcció  
BT1  ciutat  

BT2  aglomeració urbana  
BT3  aglomeració  

ciutat satèl·lit  
SN  Ciutat que depèn, políticament i econòmica-

ment, d’una altra ciutat.  
MT  2846 urbanisme i construcció  
BT1  ciutat  

BT2  aglomeració urbana  
BT3  aglomeració  

*(ciutat), Tarragona  — (7211+9999) 

ciutat, trànsit al centre de la  
USE  circulació urbana (4811) 

CIV  
USE  Convenció CIV (4816) 

CIV, Convenció — (4816) 

civada  
MT  6006 productes d’origen vegetal  
*UF  *avena  
BT1  cereal  
RT  malt  

cívica, educació — (3211) 

cívica, formació  
USE  educació cívica (3211) 

cívica, instrucció  
USE  educació cívica (3211) 

cívica, llibertat  
USE  drets cívics (1236) 

cívics, drets — (1236) 

civil (forma jurídica), societat  
USE  societat de dret civil (4016) 

civil (moviments d’opinió), societat — (0431) 

civil a la Unió Europea, cooperació judicial — 
(1016) 

civil, acció — (1221) 

civil, acció en matèria  
USE  acció civil (1221) 

civil, acció per responsabilitat — (1221) 

civil, aeronàutica  
USE  aviació civil (4826) 

civil, assegurança de responsabilitat — (2431) 

civil, aviació — (4826) 

civil, avió  
USE  avió (4826) 

civil, Codi — (1206) 

Civil, Conferència Europea d’Aviació — (7611) 

civil, defensa  
USE  protecció civil (0431) 

civil, demanda  
USE  acció civil (1221) 

civil, desobediència — (0431) 

civil, dret — (1211) 

civil, dret processal  
USE  procediment civil (1221) 

civil, enginyeria — (6831) 

civil, enjudiciament  
USE  procediment civil (1221) 

civil, estat — (1211) 

civil, fallida — (2416) 

*civil, govern   
*USE  *subdelegació del govern de l’estat (0436) 

*civil, governador   
*USE  *subdelegació del govern de l’estat (0436) 

Civil, Guàrdia  
USE  força de natura militar (0821) 

civil, guerra — (0431) 

civil i mercantil, xarxa judicial europea en matèria  
USE  cooperació judicial civil a la Unió Europea (1016) 

civil internacional, dret  
USE  dret internacional privat (1231) 

Civil Internacional, Organització d’Aviació — (7606) 

civil, jurisdicció — (1226) 

civil, obligació  
USE  dret de les obligacions (1211) 

civil, obra d’enginyeria  
USE  obra de fàbrica (4806) 

civil, organització de la societat  
USE  societat civil (moviments d’opinió) (0431) 

civil organitzada, societat  
USE  societat civil (moviments d’opinió) (0431) 

civil, personal — (0821) 

civil, procediment — (1221) 

civil professional, societat — (4016) 

civil, protecció — (0431) 

Civil, Registre — (1211) 

civil, responsabilitat — (1211) 

civil, seguretat  
USE  protecció civil (0431) 

civil, servei — (0821) 

civil, societat de dret — (4016) 

civil, tribunal  
USE  jurisdicció civil (1226) 

civil, unió — (2806) 
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civil, víctima — (0816) 

civilització  
MT  2831 cultura i religió  
BT1  cultura  

clandestí, comerç  
USE  tràfic il·lícit (2006) 

clandestí, treball — (4406) 

clandestí, treballador — (4411) 

clandestina, construcció  
USE  construcció il·legal (2846) 

clandestina, migració  
USE  migració il·legal (2811) 

*Claramunt, la, Pobla de  — (7211+9999) 

*Claramunt, la, Torre de  — (7211+9999) 

*claret  
*USE  vi rosat (6021) 

claret, vi  
USE  vi rosat (6021) 

*Clariana de Cardener  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Solsonès  

classe alta  
MT  2821 marc social  
UF  aristocràcia  
UF  elit  
UF  noblesa  
BT1  classe social  

BT2  estructura social  

classe baixa  
MT  2821 marc social  
BT1  classe social  

BT2  estructura social  

classe burgesa  
USE  classe mitjana (2821) 

classe camperola  
MT  2821 marc social  
BT1  classe social  

BT2  estructura social  
RT  moviment camperol  
RT  població rural  

classe dirigent  
MT  2821 marc social  
BT1  classe social  

BT2  estructura social  
RT  oligarquia  

classe mitjana  
MT  2821 marc social  
UF  burgesia  
UF  classe burgesa  
BT1  classe social  

BT2  estructura social  

classe obrera  
MT  2821 marc social  
UF  proletariat  
BT1  classe social  

BT2  estructura social  
RT  moviment obrer  
RT  obrer  

classe política  
USE  polític (0431) 

classe política, moralitat de la — (0431) 

classe social  
MT  2821 marc social  
UF  medi social  
BT1  estructura social  
NT1  classe alta  
NT1  classe baixa  
NT1  classe camperola  
NT1  classe dirigent  
NT1  classe mitjana  
NT1  classe obrera  
NT1  subproletariat  
RT  lluita de classes  

classe social desfavorida  
USE  quart món (2821) 

classes, lluita de — (2826) 

classificació  
MT  3221 documentació  
UF  CDU  
UF  classificació decimal universal  
UF  encapçalament per matèria  
BT1  anàlisi de la informació  

BT2  documentació  

classificació aranzelària  
USE  nomenclatura aranzelària (2011) 

classificació de medicaments  
USE  nomenclatura farmacèutica (2841) 

classificació decimal universal  
USE  classificació (3221) 

classificació del sòl  
USE  tipus de sòl (3606) 

classificació pressupostària  
USE  especificació pressupostària (2436) 

classificada, documentació  
USE  secret d’estat (3231) 

classificada, informació  
USE  secret d’estat (3231) 

classificada, matèria  
USE  secret d’estat (3231) 

clau en mà, fàbrica — (6806) 

clàusula abusiva  
MT  1211 dret civil  
BT1  clàusula contractual  

BT2  contracte  
BT3  dret civil  

clàusula compromissòria  
MT  1211 dret civil  
BT1  clàusula contractual  

BT2  contracte  
BT3  dret civil  

clàusula contractual  
MT  1211 dret civil  
UF  clàusula del contracte  
UF  disposició contractual  
UF  disposició del contracte  
BT1  contracte  

BT2  dret civil  
NT1  clàusula abusiva  
NT1  clàusula compromissòria  

clàusula d’exempció  
SN  Possibilitat que hom ofereix a un estat mem-

bre de no subscriure determinades disposicions 
d’un acord o de subscriure-les posteriorment.  

MT  1016 construcció europea  
UF  clàusula d’opting out  
UF  clàusula de desistiment  
BT1  pertinença a la Unió Europea  

BT2  ampliació de la Unió Europea  

clàusula d’opting out  
USE  clàusula d’exempció (1016) 

clàusula de consciència  
MT  4426 relacions laborals i dret del treball  
BT1  deontologia professional  

BT2  organització de les professions  

clàusula de defensa mútua  
USE  assistència mútua (1231) 

clàusula de defensa recíproca  
USE  assistència mútua (1231) 

clàusula de desistiment  
USE  clàusula d’exempció (1016) 

clàusula de limitació  
USE  clàusula de repartiment (0416) 

clàusula de nació més afavorida  
USE  nació més afavorida (2021) 

clàusula de repartiment  
SN  Clàusula per la qual les llistes que no obtenen 

un tant per cent mínim de vots (variable segons 
els països) no participen en el repartiment d’es-
cons.  

MT  0416 procediment electoral i sistema de votació  
UF  barrera electoral  
UF  clàusula de limitació  
BT1  repartiment d’escons  

BT2  escó parlamentari  

clàusula de salvaguarda  
SN  Autoritza les parts contractants a no respectar 

les disposicions de l’acord en la mesura que pu-
guin comprometre interessos essencials.  

MT  0806 política internacional  
UF  mesura de salvaguarda  
BT1  acord internacional  
RT  acord comercial  
RT  balança de pagaments  
RT  GATT  
RT  política aranzelària comuna  
RT  política comercial  
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clàusula de solidaritat mútua  
USE  assistència mútua (1231) 

clàusula del contracte  
USE  clàusula contractual (1211) 

clàusula social  
SN  Integra les normes de treball fonamentals en 

què coincideixen països desenvolupats i països 
en vies de desenvolupament. Aquestes normes 
fan referència a la llibertat sindical, el dret de ne-
gociació col·lectiva, la prohibició de l’esclavitud 
i del treball forçat, la igualtat de remuneració, la 
no-discriminació i l’edat mínima d’admissió a 
un lloc de treball.  

MT  2021 comerç internacional  
UF  norma social fonamental  
BT1  comerç internacional  
RT  comerç equitatiu  
RT  dret del treball  
RT  esclavitud  
RT  llibertat sindical  
RT  lluita contra la discriminació  
RT  norma social  
RT  Organització Mundial del Comerç  

clàusules generals administratives, plec de  
USE  licitació (2006) 

clausura de central energètica  
MT  6606 política energètica  
UF  tancament d’instal·lació nuclear  
BT1  política energètica  
RT  central nuclear  

clausus, numerus  
USE  selecció d’alumnes (3206) 

clavegueram  
USE  servei de vies públiques (2846) 

clearing, acord de  
USE  acord de compensació (2406) 

clementina  
USE  cítrics (6006) 

clergue  
USE  clericat (2831) 

clericat  
MT  2831 cultura i religió  
UF  clergue  
UF  sacerdot  
BT1  religió  

client, relació amb el  
USE  clientela (2036) 

client, satisfacció del  
USE  clientela (2036) 

clientela  
MT  2036 distribució  
UF  administració de clients  
UF  administració de les relacions amb els clients  
UF  gestió de clients  
UF  gestió de la clientela  
UF  gestió de les relacions amb els clients  
UF  relació amb el client  
UF  satisfacció del client  
BT1  distribució comercial  

RT  comercialització  
RT  tècnica de gestió  

clientela, gestió de la  
USE  clientela (2036) 

clients, administració de  
USE  clientela (2036) 

clients, administració de les relacions amb els  
USE  clientela (2036) 

clients, gestió de  
USE  clientela (2036) 

clients, gestió de les relacions amb els  
USE  clientela (2036) 

clima  
MT  5211 medi natural  
NT1  canvi climàtic  
NT1  condicions atmosfèriques  
NT1  zona climàtica  

NT2  zona equatorial  
NT2  zona freda  
NT2  zona humida  
NT2  zona subtropical  
NT2  zona temperada  
NT2  zona tropical  

RT  bioclimatologia  
RT  climatologia  
RT  ecologia  
RT  meteorologia  

clima, modificació del  
USE  canvi climàtic (5211) 

clima, reescalfament del  
USE  canvi climàtic (5211) 

climàtic, canvi — (5211) 

climàtica, zona — (5211) 

climatització  
MT  6831 construcció i obres públiques  
UF  aire condicionat  
UF  ventilació  
BT1  tècnica de la construcció  

climatologia  
SN  Estudi dels elements que conformen el clima.  
MT  3606 ciències naturals i aplicades  
BT1  meteorologia  

BT2  ciències de la terra  
NT1  bioclimatologia  
RT  canvi climàtic  
RT  clima  
RT  zona climàtica  

*Climent de Llobregat, Sant  — (7211+9999) 

*Climent Sescebes, Sant  — (7211+9999) 

clínic, residu — (5216) 

clínica  
USE  establiment hospitalari (2841) 

clínica, anàlisi  
USE  diagnosi mèdica (2841) 

clínica, auxiliar de  
USE  personal sanitari (2841) 

clínica, història  
USE  dades mèdiques (2841) 

Clipperton, illa  
USE  Polinèsia Francesa (7231+7241) 

clitoridectomia  
USE  mutilació sexual (2826) 

clofolla, fruit de — (6006) 

clon  
USE  clonació (6411) 

clonació  
SN  La producció, per cultiu, d’un grup de cèl·lules 

o organismes que són duplicats genètics i, per 
tant, idèntics genèticament a la soca original o 
la cèl·lula ancestral.  

MT  6411 tecnologia i reglamentació tècnica  
UF  clon  
BT1  enginyeria genètica  

BT2  biotecnologia  
RT  dret a la integritat física  
RT  reproducció animal  

clor  
MT  6811 química  
BT1  halogen  

BT2  element químic  

cloració  
USE  tractament de l’aigua (5206) 

clorhídric, àcid  
USE  àcid inorgànic (6811) 

clorofluorocarbonis  
USE  contaminant estratosfèric (5216) 

clorur  
USE  sal química (6811) 

clorur de polivinil  
USE  matèria plàstica (6811) 

clorur de potassi  
USE  sal química (6811) 

CLRAE  
USE  Congrés de Poders Locals i Regionals d’Eu-

ropa (7611) 

club esportiu  
USE  organització esportiva (2826) 

club polític  
SN  Grup de reflexió sobre qüestions polítiques.  
MT  0411 partit polític  
BT1  organització dels partits  

Cluj  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  Romania del Nord-oest  

BT2  regions de Romania  

*clúster  
*USE  grup d’empreses (4006) 
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(CMA), Consell Mundial de l’Alimentació  
USE  Programa Mundial d’Aliments (7606) 

CMRE  
USE  Consell de Municipis i Regions d’Europa 

(7626) 

(CMT), Confederació Mundial del Treball  
USE  Confederació Sindical Internacional (7626) 

CMUE  
USE  Comitè Militar de la UE (1016) 

(Cnuced/OMC), CCI  
USE  Centre de Comerç Internacional (7606) 

Cnuced/OMC del comerç internacional, Centre  
USE  Centre de Comerç Internacional (7606) 

CNUDR  
USE  Centre de les Nacions Unides per al Desen-

volupament Regional (7606) 

(CNUEH), Centre de les Nacions Unides per als 
establiments humans  
USE  ONU Hàbitat (7606) 

CNUMAD  
USE  Conferència de les Nacions Unides sobre el 

Medi Ambient i el Desenvolupament (7606) 

CO2  
USE  gas amb efecte hivernacle (5216) 

CO2, impost sobre el  
USE  impost ecològic (5206) 

coactiva, planificació  
USE  planificació econòmica (1606) 

coadjuvant  
SN  Substància que s’afegeix a un producte per mi-

llorar-ne la qualitat o augmentar-ne l’efectivitat.  
MT  6811 química  
UF  additiu no alimentari  
UF  adjuvant  
BT1  paraquímica  
RT  additiu alimentari  

coalició  
USE  coalició política (0431) 

coalició, govern de  
USE  coalició política (0431) 

coalició política  
MT  0431 vida política i seguretat pública  
UF  coalició  
UF  govern de coalició  
UF  pacte postelectoral  
BT1  política  

coassegurador  
USE  coassegurança (2431) 

coassegurança  
SN  Risc cobert per diversos asseguradors mitjan-

çant un contracte únic, amb una prima global i 
per un mateix període. Prestació entre assegu-
radors establerts en estats membres diferents.  

MT  2431 assegurances  
UF  coassegurador  

UF  coassegurat  
BT1  assegurança  

coassegurat  
USE  coassegurança (2431) 

coaxial, cable  
USE  material de telecomunicacions (3226) 

cobalt  
MT  6816 metal·lúrgia i siderúrgia  
BT1  metall no ferrós  

BT2  metall  

cobert, risc — (2431) 

cobertura de riscos d’accident  
USE  assegurança d’accidents (2431) 

cobertura sanitària universal  
USE  cobertura universal de malaltia (2836) 

cobertura universal de malaltia  
MT  2836 protecció social  
UF  cobertura sanitària universal  
BT1  seguretat social  
RT  servei nacional de sanitat  

cobrament de l’impost  
USE  recaptació d’impostos (2446) 

cobraments, gestió de  
USE  facturació (4026) 

cobrar, comptes per  
USE  crèdits per cobrar (1211) 

cobrar, crèdits per — (1211) 

coc  
MT  6611 indústries carbonera i minera  
UF  hulla coquitzable  
BT1  carbó  

BT2  indústria carbonera  

coc, gas per a fàbrica de  
USE  gas (6606) 

coca d’oleaginoses  
USE  aliment industrial (5631) 

coco  
USE  fruit de clofolla (6006) 

coco, mantega de  
USE  mantega vegetal (6016) 

cocodril  
USE  rèptil (5211) 

(COCOM), Comitè de coordinació per al control 
multilateral de les exportacions  
USE  acord de Wassenaar (7621) 

codecisió, procediment de — (1011) 

codesenvolupament  
USE  ajuda al desenvolupament (0811) 

còdex  
USE  manuscrit (3221) 

Codex Alimentarius  
USE  norma alimentària (2841) 

codi administratiu  
MT  1206 fonts i branques del dret  
BT1  codi jurídic  

BT2  fonts del dret  
RT  dret administratiu  

codi antidúmping  
USE  legislació antidúmping (4031) 

Codi civil  
MT  1206 fonts i branques del dret  
BT1  codi jurídic  

BT2  fonts del dret  
RT  dret civil  

codi de circulació, infracció del — (1216) 

Codi de comerç  
MT  1206 fonts i branques del dret  
BT1  codi jurídic  

BT2  fonts del dret  
RT  dret mercantil  

codi de conducta  
SN  Text que vincula estats o particulars i estableix 

normes internacionals per facilitar l’elaboració i 
l’aplicació de polítiques, lleis i disposicions na-
cionals en determinats àmbits.  

MT  0806 política internacional  
UF  codi internacional de conducta  
BT1  instrument internacional  
RT  dret internacional  

Codi de la Circulació  
MT  4806 política de transports  
BT1  reglamentació de la circulació  
RT  infracció del codi de circulació  
RT  trànsit rodat  

codi de navegació  
MT  4806 política de transports  
UF  Codi Marítim  
BT1  reglamentació de la circulació  
RT  navegació fluvial  
RT  navegació marítima  

codi de trànsit, infracció del  
USE  infracció del codi de circulació (1216) 

Codi del Treball  
MT  4426 relacions laborals i dret del treball  
BT1  dret del treball  

codi duaner comunitari  
USE  reglamentació duanera (2011) 

codi internacional de conducta  
USE  codi de conducta (0806) 

codi jurídic  
MT  1206 fonts i branques del dret  
UF  codificació jurídica  
BT1  fonts del dret  
NT1  codi administratiu  
NT1  Codi civil  
NT1  Codi de comerç  
NT1  Codi penal  
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Codi Marítim  
USE  codi de navegació (4806) 

codi militar  
USE  dret militar (0821) 

Codi penal  
MT  1206 fonts i branques del dret  
BT1  codi jurídic  

BT2  fonts del dret  
RT  dret penal  

codificació  
MT  3236 informàtica i tractament de dades  
BT1  tractament de dades  
NT1  criptografia  

codificació del dret comunitari  
MT  1011 dret de la Unió Europea  
BT1  dret comunitari  
NT1  corpus iuris comunitari  

codificació jurídica  
USE  codi jurídic (1206) 

*Codines, Sant Feliu de  — (7211+9999) 

codony  
USE  fruit de llavor (6006) 

coeficient  
USE  ràtio (1631) 

coeficient de cost-benefici  
USE  anàlisi de cost-benefici (4026) 

coercitiva, multa — (1216) 

coet espacial  
USE  llançadora espacial (4826) 

coexistència pacífica  
MT  0816 equilibri internacional  
UF  distensió  
BT1  pau  
RT  relació Est-Oest  

cofinançament  
MT  2426 finançament i inversió  
BT1  finançament  
RT  principi d’addicionalitat  

cogestió  
MT  4426 relacions laborals i dret del treball  
UF  consell de vigilància  
UF  participació en la gestió  
UF  vigilància compartida  
BT1  participació dels treballadors  

BT2  relació laboral  

cognom  
MT  2806 família  
BT1  dret de família  

cogombre  
USE  hortalissa de fruit (6006) 

cogombret  
USE  hortalissa de fruit (6006) 

*cogombrets  
*USE  producte a base d’hortalisses (6026) 

*Cogul, el  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Garrigues  

cohabitació política  
MT  0431 vida política i seguretat pública  
BT1  política  

Cohesió, ajuda del Fons de  
USE  Fons de Cohesió (1021) 

Cohesió, contribució del Fons de  
USE  Fons de Cohesió (1021) 

cohesió econòmica  
USE  cohesió econòmica i social (1016) 

cohesió econòmica i social  
SN  Recerca d’un desenvolupament harmoniós en 

el conjunt de la Unió Europea.  
MT  1016 construcció europea  
UF  cohesió econòmica  
UF  cohesió social  
BT1  aprofundiment de la Unió Europea  
NT1  xarxa transeuropea  
RT  desequilibri regional  
RT  Fons de Cohesió  
RT  fons estructural  
RT  política regional comunitària  
RT  regió desfavorida  

Cohesió, Fons de — (1021) 

cohesió, instrument financer de  
USE  Fons de Cohesió (1021) 

cohesió social  
USE  cohesió econòmica i social (1016) 

coixinet de boles  
USE  rodolament (6821) 

col  
USE  hortalissa de fulla (6006) 

col de Brussel·les  
USE  hortalissa de fulla (6006) 

cola  
USE  adhesiu (6811) 

colada contínua  
USE  indústria siderúrgica (6816) 

colat, ferro  
USE  fosa (6816) 

còlera  
USE  malaltia infecciosa (2841) 

*Colera (municipi)  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Empordà  

coliflor  
USE  hortalissa de fulla (6006) 

*Coll de Nargó  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Urgell  

*Collbató  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Llobregat  

*Colldejou  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Camp  

collita  
USE  recol·lecció (5621) 

collita, mala  
USE  pèrdua de la collita (5616) 

collita, pèrdua de la — (5616) 

collites, assegurança d’incendi de les  
USE  assegurança agrícola (2431) 

collites, assegurança de les  
USE  assegurança agrícola (2431) 

*Collsuspina  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Osona  

*Coloma de Cervelló, Santa  — (7211+9999) 

*Coloma de Farners, Santa  — (7211+9999) 

*Coloma de Gramenet, Santa  — (7211+9999) 

*Coloma de Queralt, Santa  — (7211+9999) 

Colòmbia  
MT  7216 Amèrica  
MT  7231 geografia econòmica  
MT  7236 geografia política  
UF  República de Colòmbia  
BT1  Amèrica del Sud  

BT2  Amèrica Llatina  
BT1  països de l’ALADI  
BT1  països del SELA  
BT1  països de la Comunitat Andina  
BT1  països de l’OEA  

Colòmbia, República de  
USE  Colòmbia (7216+7231+7236) 
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Colombo, Pla de — (7621) 

*Colomers  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Empordà  

colonialisme  
MT  0806 política internacional  
UF  neocolonialisme  
BT1  independència nacional  

coloració d’aliments  
USE  colorant alimentari (6036) 

colorant  
MT  6811 química  
BT1  indústria de colorants  

BT2  indústria química bàsica  
BT3  indústria química  

RT  colorant alimentari  

colorant alimentari  
MT  6036 tecnologia alimentària  
UF  coloració d’aliments  
UF  matèria colorant  
BT1  additiu alimentari  
NT1  colorant alimentari artificial  
NT1  colorant alimentari natural  
RT  colorant  
RT  indústria de colorants  

colorant alimentari artificial  
MT  6036 tecnologia alimentària  
BT1  colorant alimentari  

BT2  additiu alimentari  

colorant alimentari natural  
MT  6036 tecnologia alimentària  
BT1  colorant alimentari  

BT2  additiu alimentari  

colorant, matèria  
USE  colorant alimentari (6036) 

colorants, indústria de — (6811) 

colorants, producció de  
USE  indústria de colorants (6811) 

colpisme  
USE  cop d’estat (0431) 

columbari  
USE  cementiri (2846) 

colza  
MT  6006 productes d’origen vegetal  
UF  llavor de colza  
UF  llavor de nap  
BT1  planta oleaginosa  
RT  oli vegetal  

colza, llavor de  
USE  colza (6006) 

colza, oli de  
USE  oli vegetal (6016) 

col·laboració entre diferents administracions  
USE  cooperació administrativa (0436) 

col·laboració pressupostària  
MT  2441 pressupost  
BT1  procediment pressupostari  

col·laborador, cònjuge — (4411) 

*col·laboradors de la justícia, protecció dels   
*USE  protecció de testimonis (1221) 

col·lectiu, acomiadament — (4406) 

col·lectiu, acord  
USE  conveni col·lectiu (4426) 

col·lectiu, conflicte  
USE  conflicte laboral (4426) 

col·lectiu, conveni — (4426) 

col·lectiu, empresa d’interès — (4016) 

col·lectiu, equipament — (2846) 

col·lectiu, habitatge — (2846) 

col·lectiu, interès — (1221) 

col·lectiu, restaurant  
USE  restauració col·lectiva (6031) 

col·lectiu, transport — (4811) 

col·lectiva, economia — (1621) 

col·lectiva en valors mobiliaris (OICVM), orga-
nisme d’inversió  
USE  societat d’inversió (4016) 

col·lectiva, fons d’inversió  
USE  societat d’inversió (4016) 

col·lectiva, granja — (5616) 

col·lectiva, negociació — (4426) 

col·lectiva, restauració — (6031) 

col·lectiva, societat  
USE  societat de persones (4016) 

col·lectiva, societat d’imposició  
USE  societat d’inversió (4016) 

col·lectivisme  
MT  1621 estructura econòmica  
UF  estatalisme  
BT1  règim econòmic  
RT  economia col·lectiva  
RT  granja col·lectiva  

col·lectivitat local  
USE  entitat local (0436) 

col·lectivitat regional  
USE  entitat regional (0436) 

col·lectivitat territorial  
USE  entitat territorial (0436) 

col·lectivitat territorial de Saint-Pierre i Miquelon  
USE  Saint-Pierre-et-Miquelon (7241) 

col·lectivitats d’ultramar franceses  
USE  PTU francesos (7241) 

col·lector solar  
MT  6626 energia neta  
UF  panell solar  
BT1  energia solar  

BT2  energia neta  

col·legi  
USE  centre d’ensenyament (3211) 

col·legi de sordmuts  
USE  educació especial (3211) 

col·legi electoral  
USE  electorat (0416) 

Col·legi Espanyol  
USE  escola a l’estranger (3211) 

col·legi major  
USE  residència d’estudiants (3216) 

Col·legi Oficial d’Advocats  
USE  col·legi professional (4426) 

Col·legi Oficial de Metges  
USE  col·legi professional (4426) 

col·legi per a nens amb discapacitat  
USE  educació especial (3211) 

col·legi per a nens sords  
USE  educació especial (3211) 

col·legi professional  
MT  4426 relacions laborals i dret del treball  
UF  Col·legi Oficial d’Advocats  
UF  Col·legi Oficial de Metges  
BT1  organització de les professions  
RT  professió independent  
RT  professió liberal  

col·legiada, responsabilitat  
USE  responsabilitat (1211) 

col·locació de capitals  
MT  2421 lliure circulació de capitals  
BT1  moviment de capitals  

BT2  lliure circulació de capitals  
RT  inversió  
RT  societat d’inversió  

col·locació, oficina de  
USE  oficina d’ocupació (4411) 

col·locació, servei de  
USE  oficina d’ocupació (4411) 

col·loqui  
USE  acta de congrés (3221) 

*Coma i la Pedra, la  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Solsonès  
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comanditària per accions, societat  
USE  societat comanditària (4016) 

comanditària simple, societat  
USE  societat comanditària (4016) 

comanditària, societat — (4016) 

comarca  
USE  entitat local (0436) 

comarcal, administració  
USE  administració local (0436) 

comarcal, consell  
USE  administració local (0436) 

*comarques centrals, àmbit de les  — (1606) 

*comarques gironines, àmbit de les  — (1606) 

*comarques nord-occidentals  
*USE  *àmbit de Ponent (1606) 

*comarques nord-orientals  
*USE  *àmbit de les comarques gironines (1606) 

*comarques occidentals  
*USE  *àmbit de Ponent (1606) 

*comarques sud-orientals  
*USE  *àmbit del Camp de Tarragona (1606) 

combat, avió de — (0821) 

combat, carro de  
USE  vehicle de combat (0821) 

combat d’animals  
USE  espectacle d’animals (2826) 

combat, helicòpter de — (0821) 

combat, vehicle de — (0821) 

combinada, nomenclatura — (2011) 

combinada per glaçada i pedra, assegurança  
USE  assegurança agrícola (2431) 

combinada, tecnologia  
USE  tecnologia intermèdia (6411) 

combinat, transport — (4811) 

combustible  
MT  6606 política energètica  
BT1  indústria energètica  
NT1  combustible fòssil  

NT2  torba  
NT1  gas  

NT2  jaciment de gas  
RT  recurs energètic  

combustible d’alcohol  
MT  6606 política energètica  
UF  motor d’alcohol  
BT1  combustible substitutiu  

BT2  política energètica  
NT1  carburol  
NT1  etanol  
NT1  metanol  

RT  alcohol químic  
RT  motor  

combustible d’automòbil  
USE  carburant (6616) 

combustible d’aviació  
MT  6616 indústria petroliera  
UF  carburant d’aviació  
UF  gasolina d’aviació  
UF  querosè  
BT1  carburant  

BT2  producte petrolífer  
BT3  petroquímica  

RT  transport aeri  

combustible, enriquiment del — (6621) 

combustible fòssil  
MT  6606 política energètica  
BT1  combustible  

BT2  indústria energètica  
NT1  torba  
RT  carbó  
RT  gas natural  
RT  petroli  

combustible gasós  
USE  gas (6606) 

combustible irradiat  
MT  6621 indústries nuclear i elèctrica  
BT1  combustible nuclear  

BT2  energia nuclear  

combustible nuclear  
MT  6621 indústries nuclear i elèctrica  
UF  matèria fissible  
UF  matèria fissionable  
UF  matèria nuclear  
UF  producte nuclear  
BT1  energia nuclear  
NT1  combustible irradiat  
RT  enriquiment del combustible  
RT  indústria nuclear  
RT  reprocessament del combustible  
RT  transport d’energia  

combustible, pila de — (6606) 

combustible, reprocessament del — (6621) 

combustible substitutiu  
SN  Carburants que no són derivats del petroli.  
MT  6606 política energètica  
UF  carburant acetonobutílic  
UF  carburant no petrolífer  
UF  carburant substitutiu  
UF  dièster  
BT1  política energètica  
NT1  biocombustible  
NT1  combustible d’alcohol  

NT2  carburol  
NT2  etanol  
NT2  metanol  

RT  bioindústria  
RT  carburant  
RT  producte substitutiu  
RT  utilització alternativa de productes agrícoles  

combustible verd  
USE  biocombustible (6606) 

combustibles, recurs de  
USE  recurs energètic (5211) 

combustió  
USE  procés químic (6411) 

combustió, gas de — (5216) 

combustió, motor de  
USE  motor (6821) 

Comecon  
SN  Organització econòmica intergovernamental 

(1949-1991) creada per l’URSS, Bulgària, Txe-
coslovàquia, Hongria, Polònia i Romania. Amb 
el temps, també hi van participar Albània (1949-
1987), la RDA (1950-1990), Mongòlia (1962), 
Cuba (1972) i el Vietnam (1978), i també Iugos-
làvia com a membre associat.  

MT  7621 organitzacions mundials  
UF  CAEM  
UF  Consell d’Ajuda Mútua Econòmica (CAME)  
BT1  organització mundial  
RT  països del Comecon  

Comecon, països del — (7231) 

comentari de la llei  
MT  3221 documentació  
UF  comentari sobre un text legislatiu  
BT1  document  

comentari sobre un text legislatiu  
USE  comentari de la llei (3221) 

comercial abusiva, pràctica  
USE  restricció de la competència (4031) 

comercial, acord — (2021) 

comercial, agent — (2036) 

comercial, agricultura — (5616) 

comercial, arbitratge — (2006) 

comercial, àrea  
USE  centre comercial (2036) 

comercial, arrendament — (2846) 

comercial, avió  
USE  avió (4826) 

comercial, balança — (2406) 

comercial, banc — (2416) 

comercial, barrera  
USE  restricció dels intercanvis (2021) 

comercial, benefici industrial i  
USE  benefici (4026) 

comercial, benefici no  
USE  benefici (4026) 

comercial, Borsa  
USE  borsa de mercaderies (2006) 

comercial, cadena — (2036) 
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comercial CE, acord — (1016) 

comercial, centre — (2036) 

comercial comuna, política — (2006) 

comercial, conflicte  
USE  disputa comercial (2021) 

comercial, contracte — (2006) 

comercial, cooperació — (0811) 

comercial, crèdit — (2416) 

comercial deslleial, pràctica  
USE  restricció de la competència (4031) 

comercial, desviació del tràfic  
USE  restricció de les importacions (2021) 

comercial discriminadora, pràctica  
USE  restricció de la competència (4031) 

comercial, disputa — (2021) 

comercial, distribució — (2036) 

comercial, distribuïdor — (2036) 

comercial, dret  
USE  dret mercantil (2006) 

comercial, empresa — (4011) 

comercial, ensenyament — (3211) 

comercial, estadística — (2031) 

comercial, explotació  
USE  comercialització (2031) 

comercial, exposició  
USE  manifestació comercial (2031) 

comercial, fira  
USE  manifestació comercial (2031) 

comercial, franquícia — (2036) 

comercial, galeria  
USE  centre comercial (2036) 

comercial, horari — (2006) 

comercial, informació — (2031) 

comercial, intercanvi — (2016) 

comercial, intermediari — (2036) 

comercial internacional, arbitratge — (2021) 

comercial internacional, dret — (1231) 

comercial, legislació  
USE  dret mercantil (2006) 

Comercial, Llei d’Expansió — (2011) 

comercial, llicència — (2006) 

comercial, manifestació — (2031) 

comercial, marca — (6416) 

comercial, marge — (4026) 

comercial, mitjà de comunicació — (3226) 

comercial, monopoli  
USE  monopoli (4031) 

Comercial Multilateral, Negociació  
USE  negociació aranzelària (2011) 

comercial, negociació  
USE  acord comercial (2021) 

comercial no demanada, comunicació  
USE  publicitat electrònica no sol·licitada (2031) 

comercial no demanat, correu electrònic  
USE  publicitat electrònica no sol·licitada (2031) 

comercial, nom  
USE  marca comercial (6416) 

comercial, obstacle  
USE  restricció dels intercanvis (2021) 

comercial, parc  
USE  polígon industrial (6806) 

comercial, patrocini  
USE  patrocini (2031) 

comercial, polígon  
USE  polígon industrial (6806) 

comercial, política — (2006) 

comercial, professió — (2036) 

comercial, promoció — (2031) 

comercial, publicitat  
USE  publicitat (2031) 

comercial, ràdio  
USE  mitjà de comunicació comercial (3226) 

comercial, reglamentació — (2006) 

comercial, relació — (2021) 

comercial restrictiva, pràctica  
USE  restricció de la competència (4031) 

comercial, saló  
USE  manifestació comercial (2031) 

comercial, sector no — (1621) 

comercial, televisió  
USE  mitjà de comunicació comercial (3226) 

comercial, tractat  
USE  acord comercial (2021) 

comercial, tribunal  
USE  jurisdicció mercantil (1226) 

comercial, vaixell  
USE  flota mercant (4821) 

comercial, valor — (2016) 

comercial, vehicle  
USE  vehicle industrial (4816) 

comercialització  
MT  2031 comercialització  
UF  campanya de comercialització  
UF  estructura de vendes  
UF  explotació comercial  
UF  introducció en el mercat  
UF  política de vendes  
NT1  autorització de venda  
NT1  denominació d’origen  
NT1  estadística comercial  
NT1  estudi de mercat  

NT2  enquesta de consum  
NT1  informació comercial  
NT1  manifestació comercial  
NT1  marca de qualitat  

NT2  etiqueta ecològica  
NT1  mercadotècnia  
NT1  merchandising  

NT2  llançament d’un producte  
NT1  norma de comercialització  
NT1  promoció comercial  

NT2  patrocini  
NT1  publicitat  

NT2  impacte publicitari  
NT2  pressupost publicitari  
NT2  publicitat electrònica no sol·licitada  

NT1  servei postvenda  
RT  clientela  
RT  distribució comercial  
RT  empresa comercial  
RT  etiqueta social  
RT  limitació de comercialització  
RT  relacions públiques  

comercialització, ajuda a la — (1606) 

comercialització, autorització de  
USE  autorització de venda (2031) 

comercialització, campanya de  
USE  comercialització (2031) 

comercialització, canal de  
USE  distribució comercial (2036) 

comercialització de productes agroalimentaris  
USE  indústria agroalimentària (6031) 

comercialització, limitació de — (4031) 

comercialització, lliure  
USE  lliure circulació de mercaderies (2021) 

comercialització, marge de  
USE  marge comercial (4026) 

comercialització, monopoli de  
USE  monopoli (4031) 

comercialització, norma de — (2031) 

comercialització, prohibició de  
USE  limitació de comercialització (4031) 
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comercials, complementarietat dels intercan-
vis — (2021) 

comercials, eliminació de barreres  
USE  alliberament dels intercanvis (2021) 

comercials, especialització dels intercanvis 
— (2021) 

comercials, foment dels intercanvis  
USE  promoció del comerç (2006) 

comercials i industrials, llicència fiscal d’activitats  
USE  impost per activitats professionals (2446) 

comercials, normes sobre els termes  
USE  Incoterms (2021) 

comercials, regionalització dels intercanvis 
— (2021) 

comerciant  
MT  2036 distribució  
UF  negociant  
BT1  distribució comercial  
NT1  comissionista  
NT1  intermediari comercial  

comerciant, petit  
USE  petit comerç (2036) 

*Comércio das Américas, Área de Livre   
*USE  Zona de Lliure Comerç de les Amèriques 

(7616) 

Comerç (ALALC), Associació Llatinoamericana 
de Lliure  
USE  ALADI (7616) 

comerç a internet  
USE  comerç electrònic (2031) 

comerç a l’engròs  
MT  2036 distribució  
UF  casa majorista  
UF  majorista  
UF  mercat a l’engròs  
BT1  distribució comercial  
NT1  cooperativa de compra  
NT1  mercat d’interès nacional  
RT  preu a l’engròs  
RT  venda a l’engròs  

comerç a la menuda  
USE  comerç al detall (2036) 

comerç, acord centreeuropeu de lliure  
USE  ACLC (7611) 

comerç, acord de lliure — (2021) 

comerç, acord general sobre aranzels duaners i  
USE  GATT (2021) 

comerç, acte de — (2031) 

comerç, agent mediador de  
USE  corredor de comerç (2036) 

comerç aïllat  
USE  comerç independent (2036) 

comerç al detall  
MT  2036 distribució  
UF  comerç a la menuda  
*UF  *comerç urbà  
UF  detallista  
*UF  *menudista  
UF  minorista  
BT1  distribució comercial  
NT1  autoservei  
NT1  centre comercial  
NT1  comerç ambulant  
NT1  comerç associat  
NT1  comerç independent  
NT1  comerç integrat  

NT2  cadena comercial  
NT2  casa de descompte  
NT2  cooperativa de consum  
NT2  gran magatzem  

NT1  distribuïdor automàtic  
NT1  franquícia comercial  
NT1  petit comerç  
NT1  punt de venda  
RT  cessament d’activitat  
RT  empresa individual  
RT  preu al detall  
RT  venda al detall  

comerç, alliberament del  
USE  alliberament dels intercanvis (2021) 

comerç ambulant  
MT  2036 distribució  
UF  comerç no sedentari  
UF  venedor ambulant  
UF  venedor de carrer  
BT1  comerç al detall  

BT2  distribució comercial  
RT  venda a domicili  

Comerç, Associació Europea de Lliure  
USE  AELC (7611) 

comerç associat  
SN  Sistema de distribució constituït per comerci-

ants que, si bé mantenen la independència, for-
men part d’agrupacions de detallistes o d’asso-
ciacions que agrupen les compres i ofereixen 
als seus associats una sèrie de serveis comuns.  

MT  2036 distribució  
BT1  comerç al detall  

BT2  distribució comercial  

comerç, Borsa de  
USE  borsa de mercaderies (2006) 

comerç, cambra de  
USE  cambra de comerç i d’indústria (2006) 

comerç clandestí  
USE  tràfic il·lícit (2006) 

comerç, Codi de — (1206) 

comerç, corredor de — (2036) 

comerç d’Amèrica del Nord (ALCAN), acord de 
lliure  
USE  TLCAN (7616) 

Comerç d’Amèrica del Nord, Tractat de Lliure  
USE  TLCAN (7616) 

comerç d’armes  
MT  0821 defensa  
UF  tràfic d’armes  
UF  venda d’armes  
BT1  política d’armament  
RT  control de les exportacions  
RT  no-proliferació d’armament  
RT  tràfic il·lícit  

comerç d’art  
MT  2831 cultura i religió  
UF  comerç d’obres d’art  
UF  exportació d’objectes d’art  
UF  exportació d’obres d’art  
UF  tràfic d’antiguitats  
UF  venda de béns culturals  
BT1  patrimoni cultural  

BT2  política cultural  
RT  control de les exportacions  
RT  tràfic il·lícit  

comerç d’estat  
MT  2006 política comercial  
UF  país de comerç d’estat  
BT1  política comercial  

comerç d’estat, país de  
USE  comerç d’estat (2006) 

comerç d’obres d’art  
USE  comerç d’art (2831) 

comerç d’òrgans  
SN  L’utilitzarem per a qualsevol classe de comerç, 

legal o il·legal, de parts del cos humà o produc-
tes que en derivin.  

MT  2826 vida social  
UF  tràfic d’òrgans  
BT1  bioètica  

BT2  vida social  
RT  embrió i fetus  
RT  procreació artificial  
RT  transfusió de sang  
RT  trasplantació d’òrgans  
RT  tràfic il·lícit  

comerç de compensació  
SN  Classe de comerç internacional dirigida a supri-

mir o a reduir la transferència de divises. Com-
prèn el bescanvi, els contractes de retrovenda, 
les operacions triangulars i les operacions de 
compensació.  

MT  2016 intercanvis econòmics  
UF  intercanvi compensat  
UF  operació de compensació  
UF  operació triangular  
BT1  intercanvi comercial  

Comerç de les Amèriques, Zona de Lliure — 
(7616) 

comerç de serveis, acord general sobre el  
USE  AGCS (2021) 

Comerç del Carib, Associació de Lliure  
USE  Caricom (7616) 

comerç, efecte de  
USE  títol de crèdit (2411) 
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comerç electrònic  
MT  2031 comercialització  
UF  cibercomerç  
UF  comerç a internet  
UF  comerç en línia  
UF  comerç virtual  
UF  e-comerç  
BT1  venda a distància  

BT2  venda  
BT3  acte de comerç  

NT1  signatura electrònica  
RT  internet  
RT  publicitat electrònica no sol·licitada  

comerç, empleat de  
USE  professió comercial (2036) 

comerç en línia  
USE  comerç electrònic (2031) 

comerç equitatiu  
MT  2006 política comercial  
UF  comerç ètic  
*UF  *comerç just  
BT1  política comercial  
RT  clàusula social  
RT  economia social  
RT  mesura d’efecte equivalent  
RT  proteccionisme  

comerç Est-Oest  
MT  2021 comerç internacional  
BT1  comerç internacional  
RT  relació Est-Oest  

comerç ètic  
USE  comerç equitatiu (2006) 

comerç exterior  
MT  2006 política comercial  
UF  organització del comerç exterior  
BT1  política comercial  
RT  mercat exterior  

comerç exterior, organització del  
USE  comerç exterior (2006) 

comerç extracomunitari  
USE  intercanvi extracomunitari (2006) 

comerç, foment del  
USE  promoció del comerç (2006) 

comerç, fons de — (2036) 

comerç, horari de  
USE  horari comercial (2006) 

comerç i d’indústria, cambra de — (2006) 

Comerç i Desenvolupament, Conferència de 
les Nacions Unides sobre — (7606) 

comerç il·lícit  
USE  tràfic il·lícit (2006) 

comerç independent  
MT  2036 distribució  
UF  comerç aïllat  
BT1  comerç al detall  

BT2  distribució comercial  
RT  empresa familiar  

comerç integrat  
MT  2036 distribució  
BT1  comerç al detall  

BT2  distribució comercial  
NT1  cadena comercial  
NT1  casa de descompte  
NT1  cooperativa de consum  
NT1  gran magatzem  

comerç interior  
MT  2006 política comercial  
BT1  política comercial  
RT  mercat interior  

comerç internacional  
MT  2021 comerç internacional  
UF  comerç mundial  
NT1  alliberament dels intercanvis  
NT1  arbitratge comercial internacional  
NT1  clàusula social  
NT1  comerç Est-Oest  
NT1  comerç Nord-Sud  
NT1  divisió internacional del treball  

NT2  complementarietat dels intercanvis comer-
cials  

NT2  especialització dels intercanvis comercials  
NT2  regionalització dels intercanvis comercials  

NT1  Incoterms  
NT1  intercanvi per grups de països  
NT1  intercanvi per països  
NT1  nació més afavorida  
NT1  producte bàsic  

NT2  matèria primera  
NT1  producte originari  

NT2  certificat d’origen  
NT1  producte sensible  
RT  arbitratge comercial  
RT  competència internacional  
RT  dret comercial internacional  
RT  economia internacional  
RT  mercat internacional  
RT  Organització Mundial del Comerç  
RT  relació internacional  

comerç internacional, Centre Cnuced/OMC del  
USE  Centre de Comerç Internacional (7606) 

Comerç Internacional, Centre de — (7606) 

comerç interzonal  
USE  intercanvi per grups de països (2021) 

comerç intracomunitari  
USE  intercanvi intracomunitari (2006) 

comerç, inversions relacionades amb el  
USE  TRIMS (2021) 

*comerç just  
*USE  comerç equitatiu (2006) 

comerç, llibertat de — (1236) 

comerç, mesures en matèria d’inversions relaci-
onades amb el  
USE  TRIMS (2021) 

comerç mundial  
USE  comerç internacional (2021) 

comerç no sedentari  
USE  comerç ambulant (2036) 

comerç Nord-Sud  
MT  2021 comerç internacional  
BT1  comerç internacional  
RT  relació Nord-Sud  

Comerç, Organització Mundial del — (7621) 

comerç, petit — (2036) 

comerç, promoció del — (2006) 

comerç, reglamentació del  
USE  reglamentació comercial (2006) 

comerç, representant de  
USE  agent comercial (2036) 

*comerç urbà  
*USE  comerç al detall (2036) 

comerç virtual  
USE  comerç electrònic (2031) 

comerç, zona de lliure — (2011) 

Comerç, d’Indústria i de Navegació, Cambra de  
USE  cambra de comerç i d’indústria (2006) 

comerços, hora d’obertura dels  
USE  horari comercial (2006) 

comerços, hora de tancament dels  
USE  horari comercial (2006) 

Comesa  
USE  Mercat Comú de l’Àfrica oriental i austral 

(7616) 

Comessa  
USE  Comunitat d’Estats Sahelosaharians (7616) 

comestible, greix  
USE  greix alimentari (6016) 

còmic  
USE  il·lustració (3221) 

comissari CCE  
USE  comissari europeu (1006) 

comissari europeu  
MT  1006 institucions de la Unió Europea i funció 

pública europea  
UF  comissari CCE  
UF  membre de la Comissió  
BT1  Comissió Europea  

BT2  institució comunitària  

*comissaria de policia  
*MT  0431 vida política i seguretat pública  
*UF  *oficina de serveis de la policia  
*BT1  policia  

*BT2  ordre públic  
*BT3  seguretat pública  

comissió ad hoc  
MT  0421 parlament  
UF  comissió conjunta  
BT1  comissió parlamentària  

BT2  composició del parlament  



Comissió central per a la navegació del Rin   124

comissió bancària  
USE  despeses bancàries (2416) 

Comissió CE  
USE  Comissió Europea (1006) 

Comissió central per a la navegació del Rin  
MT  7611 organitzacions europees  
UF  CCNR  
BT1  organització europea  
RT  conca renana  
RT  navegació fluvial  

comissió conjunta  
USE  comissió ad hoc (0421) 

Comissió d’Estadística  
USE  comissió tècnica ONU (7606) 

*comissió d’estudi  
*MT  0421 parlament  
*BT1  comissió parlamentària  

*BT2  composició del parlament  

Comissió d’Estupefaents  
USE  comissió tècnica ONU (7606) 

comissió d’investigació  
MT  0421 parlament  
BT1  comissió parlamentària  

BT2  composició del parlament  
RT  control parlamentari  
RT  investigació parlamentària  
RT  poder d’apreciació  
RT  poder de control  

Comissió de Ciència i Tecnologia per al Desen-
volupament  
USE  comissió tècnica ONU (7606) 

Comissió de Desenvolupament Social  
USE  comissió tècnica ONU (7606) 

Comissió de Drets Humans  
USE  comissió tècnica ONU (7606) 

Comissió de la Condició Jurídica i Social de la 
Dona  
USE  comissió tècnica ONU (7606) 

Comissió de les Comunitats Europees  
USE  Comissió Europea (1006) 

comissió de les Nacions Unides  
USE  comissió ONU (7606) 

Comissió de Població i Desenvolupament  
USE  comissió tècnica ONU (7606) 

Comissió de Prevenció del Delicte i Justícia Penal  
USE  comissió tècnica ONU (7606) 

Comissió, decisió de la  
USE  decisió CE (1011) 

Comissió del Pacífic Sud  
USE  Secretaria de la Comunitat del Pacífic (7616) 

Comissió, delegació de la — (1006) 

Comissió, denúncia davant la — (1011) 

comissió, dictamen de — (0426) 

Comissió, dictamen de la  
USE  dictamen CE (1011) 

Comissió, directiva de la  
USE  directiva CE (1011) 

Comissió Econòmica de les Nacions Unides per 
a Europa (CEPE)  
USE  comissió regional ONU (7606) 

Comissió Econòmica i Social per a Àsia i el Pa-
cífic (Cespap)  
USE  comissió regional ONU (7606) 

Comissió Econòmica i Social per a l’Àsia occi-
dental (Cespao)  
USE  comissió regional ONU (7606) 

Comissió Econòmica per a Europa (CEE)  
USE  comissió regional ONU (7606) 

Comissió Econòmica per a l’Àfrica (CEPA)  
USE  comissió regional ONU (7606) 

Comissió Econòmica per a l’Amèrica Llatina i el 
Carib (CEPAL)  
USE  comissió regional ONU (7606) 

comissió especial  
MT  0421 parlament  
BT1  comissió parlamentària  

BT2  composició del parlament  

Comissió Europea  
MT  1006 institucions de la Unió Europea i funció 

pública europea  
UF  CCE  
UF  Comissió CE  
UF  Comissió de les Comunitats Europees  
BT1  institució comunitària  
NT1  comissari europeu  
NT1  delegació de la Comissió  
NT1  president de la Comissió  
RT  dictamen CE  
RT  poder d’execució  
RT  poder d’iniciativa  
RT  poder de control  
RT  proposta CE  

Comissió Europea de Drets Humans  
USE  Tribunal Europeu de Drets Humans (7611) 

comissió executiva  
MT  0411 partit polític  
UF  comitè executiu  
BT1  organització dels partits  

Comissió Internacional de Pesqueries de l’Atlàn-
tic del Nord-oest (CIPAN)  
USE  Organització de Pesqueries de l’Atlàntic del 

Nord-oest (7621) 

*Comissió Jurídica Assessora  
*MT  0406 marc polític  
*BT1  poder consultiu  

*BT2  poder polític  

Comissió, membre de la  
USE  comissari europeu (1006) 

comissió mixta CE  
USE  comitè mixt CE (1006) 

comissió mixta paritària  
USE  relació legislatiu-executiu (0431) 

comissió ONU  
MT  7606 Nacions Unides  
UF  comissió de les Nacions Unides  
BT1  òrgan subsidiari de les Nacions Unides  

BT2  ONU  

comissió parlamentària  
SN  Utilitzarem el terme, quan calgui, en combinació 

amb l’activitat de què es tracti.  
MT  0421 parlament  
UF  subcomissió parlamentària  
BT1  composició del parlament  
NT1  comissió ad hoc  
*NT1  *comissió d’estudi  
NT1  comissió d’investigació  
NT1  comissió especial  
NT1  comissió permanent  
NT1  composició d’una comissió parlamentària  
RT  comissió PE  
RT  dictamen de comissió  

comissió parlamentària, composició d’una — 
(0421) 

comissió parlamentària PE  
USE  comissió PE (1006) 

comissió PE  
MT  1006 institucions de la Unió Europea i funció 

pública europea  
UF  comissió parlamentària PE  
BT1  Parlament Europeu  

BT2  institució comunitària  
RT  comissió parlamentària  

comissió permanent  
MT  0421 parlament  
BT1  comissió parlamentària  

BT2  composició del parlament  

Comissió, president de la — (1006) 

Comissió, queixa davant la  
USE  denúncia davant la Comissió (1011) 

Comissió, reclamació davant la  
USE  denúncia davant la Comissió (1011) 

Comissió, recomanació de la  
USE  recomanació CEE (1011) 

comissió regional de les Nacions Unides  
USE  comissió regional ONU (7606) 

comissió regional ONU  
SN  Comissió regional del Consell Econòmic i Soci-

al de les Nacions Unides (Ecosoc) que propo-
sa mesures per promoure el desenvolupament 
econòmic regional i enfortir les relacions econò-
miques dels països.  

MT  7606 Nacions Unides  
UF  Comissió Econòmica de les Nacions Unides 

per a Europa (CEPE)  
UF  Comissió Econòmica i Social per a Àsia i el 

Pacífic (Cespap) 
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UF  Comissió Econòmica i Social per a l’Àsia occi-
dental (Cespao)  

UF  Comissió Econòmica per a Europa (CEE)  
UF  Comissió Econòmica per a l’Amèrica Llatina i 

el Carib (CEPAL)  
UF  Comissió Econòmica per a l’Àfrica (CEPA)  
UF  comissió regional de les Nacions Unides  
BT1  Ecosoc  

BT2  ONU  

Comissió, reglament de la  
USE  reglament CE (1011) 

Comissió, resolució de la  
USE  resolució comunitària (1011) 

Comissió sobre el Desenvolupament Sostenible  
USE  comissió tècnica ONU (7606) 

comissió tècnica de les Nacions Unides  
USE  comissió tècnica ONU (7606) 

comissió tècnica ONU  
MT  7606 Nacions Unides  
UF  Comissió d’Estadística  
UF  Comissió d’Estupefaents  
UF  Comissió de Ciència i Tecnologia per al Des-

envolupament  
UF  Comissió de Desenvolupament Social  
UF  Comissió de Drets Humans  
UF  Comissió de la Condició Jurídica i Social de 

la Dona  
UF  Comissió de Població i Desenvolupament  
UF  Comissió de Prevenció del Delicte i Justícia 

Penal  
UF  Comissió sobre el Desenvolupament Soste-

nible  
UF  comissió tècnica de les Nacions Unides  
UF  Fòrum de les Nacions Unides sobre els Bos-

cos (FNUB)  
BT1  Ecosoc  

BT2  ONU  

Comissionat de l’ONU per als Refugiats, Alt  
USE  ACNUR (7606) 

Comissionat de l’ONU per als Refugiats, Ofici-
na de l’Alt  
USE  ACNUR (7606) 

Comissionat de les Nacions Unides per als Drets 
Humans (ACNUDH), Alt  
USE  Alt Comissionat per als Drets Humans (7606) 

Comissionat de les Nacions Unides per als Drets 
Humans (OACDH), Oficina de l’Alt  
USE  Alt Comissionat per als Drets Humans (7606) 

Comissionat de les Nacions Unides per als Re-
fugiats, Alt  
USE  ACNUR (7606) 

Comissionat de les Nacions Unides per als Refu-
giats, Oficina de l’Alt  
USE  ACNUR (7606) 

Comissionat per als Drets Humans, Alt — (7606) 

comissionista  
MT  2036 distribució  
BT1  comerciant  

BT2  distribució comercial  

comissions il·legals  
USE  moralitat de la classe política (0431) 

comitè agrícola CE  
MT  5606 política agrària  
UF  comitè consultiu agrari  
UF  comitè consultiu agrícola  
UF  comitè de gestió agrícola  
UF  comitè de reglamentació agrícola  
UF  comitè de regulació agrícola  
BT1  organització comuna de mercat  

BT2  política agrària comuna  
RT  comitè CE  
RT  comitè consultiu CE  
RT  comitè de gestió CE  
RT  comitè de reglamentació CE  

comitè CE  
MT  1006 institucions de la Unió Europea i funció 

pública europea  
BT1  organisme comunitari  
NT1  comitè científic CE  
NT1  comitè consultiu CE  
NT1  comitè de gestió CE  
NT1  comitè de reglamentació CE  
NT1  comitè mixt CE  
NT1  comitè paritari CE  
NT1  comitè permanent CE  
NT1  comitè tècnic CE  
RT  Comitè Monetari CE  
RT  comitè agrícola CE  
RT  comitologia  

comitè científic CE  
MT  1006 institucions de la Unió Europea i funció 

pública europea  
BT1  comitè CE  

BT2  organisme comunitari  

comitè consultiu agrari  
USE  comitè agrícola CE (5606) 

comitè consultiu agrícola  
USE  comitè agrícola CE (5606) 

comitè consultiu CE  
MT  1006 institucions de la Unió Europea i funció 

pública europea  
BT1  comitè CE  

BT2  organisme comunitari  
RT  Comitè d’Ocupació (CE)  
RT  comitè agrícola CE  

Comitè Consultiu CECA  
USE  CECA (1016) 

Comitè consultiu d’Ocupació  
USE  Comitè d’Ocupació (CE) (4406) 

comitè consultiu mixt EEE  
MT  1016 construcció europea  
BT1  institució comuna EEE  

BT2  òrgan mixt CE  
BT3  relacions de la Unió Europea  

Comitè d’Ajuda al Desenvolupament  
MT  7621 organitzacions mundials  
UF  CAD  
UF  Comitè d’Ajuda al Desenvolupament de l’OCDE  
UF  DAC  
BT1  OCDE  

BT2  organització mundial  

Comitè d’Ajuda al Desenvolupament de l’OCDE  
USE  Comitè d’Ajuda al Desenvolupament (7621) 

comitè d’ambaixadors ACP-CE  
MT  1016 construcció europea  
BT1  institució ACP-CE  

BT2  òrgan mixt CE  
BT3  relacions de la Unió Europea  

Comitè d’Associació  
USE  Consell d’Associació CE (1016) 

comitè d’empresa  
MT  4426 relacions laborals i dret del treball  
UF  delegat del personal  
UF  representant del personal  
UF  representant dels treballadors  
BT1  representació del personal  

BT2  relació laboral  
NT1  comitè d’empresa europeu  

comitè d’empresa europeu  
SN  Els comitès d’empreses europeus tenen per ob-

jectiu millorar el dret a la informació i a la con-
sulta dels treballadors a les empreses i als grups 
d’empreses d’abast comunitari.  

MT  4426 relacions laborals i dret del treball  
BT1  comitè d’empresa  

BT2  representació del personal  
BT3  relació laboral  

Comitè d’Investigació Científica i Tècnica  
MT  6416 investigació i propietat intel·lectual  
UF  CREST  
BT1  política comunitària d’investigació  

BT2  política d’investigació  

Comitè d’Ocupació (CE)  
MT  4406 ocupació  
UF  Comitè consultiu d’Ocupació  
UF  Comitè d’Ocupació i del Mercat de Treball  
BT1  política comunitària d’ocupació  

BT2  política d’ocupació  
RT  comitè consultiu CE  

Comitè d’Ocupació i del Mercat de Treball  
USE  Comitè d’Ocupació (CE) (4406) 

Comitè de contacte de l’Agrupació Europea d’In-
terès Econòmic  
USE  Agrupació Europea d’Interès Econòmic (4016) 

Comitè de coordinació per al control multilateral 
de les exportacions (COCOM)  
USE  acord de Wassenaar (7621) 

comitè de gestió agrícola  
USE  comitè agrícola CE (5606) 

comitè de gestió CE  
MT  1006 institucions de la Unió Europea i funció 

pública europea  
BT1  comitè CE  

BT2  organisme comunitari  
RT  comitè agrícola CE  

Comitè de Governadors  
USE  òrgan de decisió UE (1006) 

Comitè de les Regions  
MT  1006 institucions de la Unió Europea i funció 

pública europea  
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UF  CDR  
UF  Comitè de les Regions de la Unió Europea  
BT1  òrgan comunitari  
RT  relació regió-Unió Europea  

Comitè de les Regions de la Unió Europea  
USE  Comitè de les Regions (1006) 

Comitè de les Regions, dictamen del  
USE  dictamen del CdR (1011) 

Comitè de Política Regional  
USE  política regional comunitària (1616) 

comitè de reglamentació agrícola  
USE  comitè agrícola CE (5606) 

comitè de reglamentació CE  
MT  1006 institucions de la Unió Europea i funció 

pública europea  
BT1  comitè CE  

BT2  organisme comunitari  
RT  comitè agrícola CE  

comitè de regulació agrícola  
USE  comitè agrícola CE (5606) 

Comitè de Representants Permanents  
USE  Coreper (1006) 

comitè del Consell de la Unió Europea  
MT  1006 institucions de la Unió Europea i funció 

pública europea  
BT1  Consell de la Unió Europea  

BT2  institució comunitària  

Comitè Director d’Ensenyament Superior i Inves-
tigació (CDESR)  
USE  Consell de Cooperació Cultural (7611) 

Comitè Director de l’Educació (Cded)  
USE  Consell de Cooperació Cultural (7611) 

Comitè Director de la Cultura (Cdcult)  
USE  Consell de Cooperació Cultural (7611) 

Comitè Director del Patrimoni Cultural (Cdpat)  
USE  Consell de Cooperació Cultural (7611) 

Comitè Econòmic i Social CE  
USE  Comitè Econòmic i Social Europeu (1006) 

Comitè Econòmic i Social Europeu  
MT  1006 institucions de la Unió Europea i funció 

pública europea  
UF  CES (Comitè Econòmic i Social Europeu)  
UF  CESE  
UF  Comitè Econòmic i Social CE  
UF  EESC  
BT1  òrgan comunitari  
RT  dictamen CESE  

(Comitè Econòmic i Social Europeu), CES  
USE  Comitè Econòmic i Social Europeu (1006) 

Comitè Econòmic i Social Europeu, dictamen del  
USE  dictamen CESE (1011) 

Comitè Europeu de Normalització  
MT  7611 organitzacions europees  
UF  CEN  

BT1  organisme europeu de normalització  
BT2  organització europea  

Comitè Europeu de Normalització Electrotècnica  
USE  Cenelec (7611) 

comitè executiu  
USE  comissió executiva (0411) 

Comitè Executiu del BCE  
USE  òrgan de decisió UE (1006) 

Comitè Intergovernamental per a les Migraci-
ons (CIM)  
USE  Organització Internacional per a les Migra-

cions (7621) 

Comitè Intergovernamental per a les Migracions 
Europees (CIME)  
USE  Organització Internacional per a les Migra-

cions (7621) 

Comitè Internacional de la Creu Roja (CICR)  
USE  Creu Roja (7626) 

comitè interparlamentari  
USE  delegació interparlamentària (0421) 

Comitè Militar de la UE  
MT  1016 construcció europea  
UF  CMUE  
UF  Comitè Militar de la Unió Europea  
UF  EUMC  
BT1  PESD  

BT2  PESC  
BT3  Unió Europea  

RT  cooperació militar  
RT  exèrcit  

Comitè Militar de la Unió Europea  
USE  Comitè Militar de la UE (1016) 

comitè mixt CE  
MT  1006 institucions de la Unió Europea i funció 

pública europea  
UF  comissió mixta CE  
BT1  comitè CE  

BT2  organisme comunitari  

comitè mixt EEE  
MT  1016 construcció europea  
BT1  institució comuna EEE  

BT2  òrgan mixt CE  
BT3  relacions de la Unió Europea  

Comitè Monetari CE  
MT  2406 relacions monetàries  
BT1  sistema monetari europeu  
RT  comitè CE  

comitè paritari ACP-CE  
MT  1016 construcció europea  
BT1  institució ACP-CE  

BT2  òrgan mixt CE  
BT3  relacions de la Unió Europea  

comitè paritari CE  
MT  1006 institucions de la Unió Europea i funció 

pública europea  
BT1  comitè CE  

BT2  organisme comunitari  

comitè parlamentari mixt EEE  
MT  1016 construcció europea  
BT1  institució comuna EEE  

BT2  òrgan mixt CE  
BT3  relacions de la Unió Europea  

comitè permanent CE  
MT  1006 institucions de la Unió Europea i funció 

pública europea  
BT1  comitè CE  

BT2  organisme comunitari  

comitè permanent de les Nacions Unides  
USE  comitè permanent ONU (7606) 

comitè permanent ONU  
MT  7606 Nacions Unides  
UF  comitè permanent de les Nacions Unides  
BT1  òrgan subsidiari de les Nacions Unides  

BT2  ONU  

comitè polític i de seguretat  
MT  1016 construcció europea  
UF  CPS  
UF  PSC  
BT1  PESC  

BT2  Unió Europea  

comitè tècnic CE  
MT  1006 institucions de la Unió Europea i funció 

pública europea  
BT1  comitè CE  

BT2  organisme comunitari  

comitès CE, procediment dels  
USE  comitologia (1011) 

comitologia  
SN  L’utilitzarem per a qualsevol referència a la de-

cisió del Consell que codifica els procediments 
d’opinió dels comitès consultius, de reglamen-
tació o de gestió quan el Consell delega el poder 
executiu en la Comissió.  

MT  1011 dret de la Unió Europea  
UF  procediment dels comitès CE  
BT1  elaboració del dret comunitari  

BT2  dret comunitari  
RT  comitè CE  
RT  poder d’execució  

commemoració  
MT  2831 cultura i religió  
UF  aniversari  
BT1  política cultural  
*NT1  *homenatge  

comminatòria, ordre — (1221) 

*Common Foreign and Security Policy, High Re-
presentative for the   
*USE  alt representant per a la PESC (1016) 

common law  
USE  dret consuetudinari (1206) 

Commonwealth  
MT  7621 organitzacions mundials  
UF  països de la Commonwealth  
BT1  organització mundial  

Commonwealth d’Austràlia  
USE  Austràlia (7226+7231+7236) 
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Commonwealth de Dominica  
USE  Dominica (7216+7231+7236) 

Commonwealth de les Bahames  
USE  Bahames (7216+7231+7236) 

Commonwealth de les illes Mariannes del Nord  
USE  illes Mariannes (7226+7231) 

Commonwealth, països de la  
USE  Commonwealth (7621) 

Community Host Organization, European  
USE  centre distribuïdor de bases de dades (3236) 

Comores  
MT  7221 Àfrica  
MT  7231 geografia econòmica  
MT  7236 geografia política  
UF  illes Comores  
UF  República Islàmica Federal de les Comores  
UF  Unió de les Comores  
BT1  Àfrica oriental  

BT2  Àfrica subsahariana  
BT1  països de l’ACP  
BT1  països de la Lliga Àrab  

Comores, illes  
USE  Comores (7221+7231+7236) 

Comores, República Islàmica Federal de les  
USE  Comores (7221+7231+7236) 

Comores, Unió de les  
USE  Comores (7221+7231+7236) 

compacte, disc  
USE  disc (3226) 

*companyia aèria  
*USE  línia aèria (4826) 

companyia aèria “low cost”  
USE  companyia aèria de baix cost (4826) 

companyia aèria de baix cost  
MT  4826 transport aeri i espacial  
UF  companyia aèria “low cost”  
*UF  *línia aèria amb tarifes baixes  
UF  línia aèria de baix cost  
BT1  línia aèria  

BT2  transport aeri  
RT  liberalització del mercat  

companyia, aliment per a animals de  
USE  aliment per a animals domèstics (5631) 

companyia, animal de  
USE  animal domèstic (5631) 

companyia d’assegurances  
MT  2431 assegurances  
UF  empresa asseguradora  
UF  entitat asseguradora  
UF  societat d’assegurances  
BT1  assegurança  
RT  institució financera  
RT  serveis financers  

companyia fiduciària  
USE  societat fiduciària (4011) 

companyia petroliera  
USE  indústria petroliera (6616) 

companyia principal  
USE  hòlding (4016) 

companyia tenidora  
USE  hòlding (4016) 

comparació  
USE  anàlisi comparativa (6416) 

comparació competitiva  
USE  avaluació comparativa de resultats (6411) 

comparació de resultats  
USE  avaluació comparativa de resultats (6411) 

comparada, educació — (3206) 

comparat, dret — (1206) 

comparatiu, estudi — (3221) 

comparativa, anàlisi — (6416) 

comparativa, avaluació  
USE  anàlisi comparativa (6416) 

comparativa de resultats, avaluació — (6411) 

comparativa, investigació  
USE  anàlisi comparativa (6416) 

comparativa, publicitat — (4031) 

comparativa, recerca  
USE  anàlisi comparativa (6416) 

*compareixença parlamentària  
*MT  0421 parlament  
*BT1  control parlamentari  

*BT2  competències del parlament  

*compartida (UEC), unitat d’escolarització   
*USE  *servei educatiu (3216) 

compartida, competència  
USE  competència mixta (1011) 

compartida, vigilància  
USE  cogestió (4426) 

compartit, empresa de risc  
USE  empresa comuna (4011) 

compartit, propietat a temps  
USE  multipropietat (1211) 

compartit, treball — (4406) 

compatibilitat de materials  
USE  harmonització de normes (6411) 

compatibilitat informàtica  
USE  interconnexió de sistemes (3236) 

compatible, material  
USE  harmonització de normes (6411) 

compensació  
USE  indemnització (1211) 

compensació, acord de — (2406) 

compensació, comerç de — (2016) 

compensació financera  
SN  Procés sistemàtic de transferències financeres 

amb l’objectiu d’equilibrar la capacitat pressu-
postària o els resultats econòmics dels diferents 
nivells de govern en un sistema federal.  

MT  2436 hisenda pública i política pressupostària  
UF  perequació financera  
BT1  hisenda pública  
*RT  *fons de compensació interterritorial  

compensació financera d’un acord  
USE  contrapartida d’un acord (0806) 

compensació internacional (SEDOC), sistema 
europeu de difusió d’ofertes i demandes d’ocu-
pació registrades en  
USE  EURES (4411) 

*compensació interterritorial, fons de  — 
(1616) 

*compensació local, fons de   
*USE  *fons de compensació interterritorial (1616) 

compensació, operació de  
USE  comerç de compensació (2016) 

compensació pressupostària  
USE  contribució dels estats membres (1021) 

compensat, intercanvi  
USE  comerç de compensació (2016) 

compensatori d’adhesió, import  
USE  import compensatori monetari (5606) 

compensatori d’importació, import  
USE  import compensatori monetari (5606) 

compensatori, finançament — (2006) 

compensatori, gravamen — (2011) 

compensatori, import  
USE  import compensatori monetari (5606) 

compensatori monetari, import — (5606) 

compensatòria, educació  
USE  educació especial (3211) 

compensatòria, exacció  
USE  gravamen compensatori (2011) 

competència  
MT  4031 competència  
BT1  política de competència  
NT1  competència internacional  
RT  competitivitat  
RT  finançament de les exportacions  
RT  formació de preus  
RT  licitació  
RT  presentació d’ofertes  
RT  preu lliure  
RT  publicitat comparativa  
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competència administrativa  
MT  0436 poder executiu i administració pública  
BT1  dret administratiu  
RT  competència jurisdiccional  
RT  traspàs de competències  

competència compartida  
USE  competència mixta (1011) 

competència d’atribució  
USE  competència per matèria (1226) 

competència dels tribunals  
USE  competència jurisdiccional (1226) 

competència deslleial  
USE  restricció de la competència (4031) 

competència, distorsió de la  
USE  restricció de la competència (4031) 

competència, dret de la — (4031) 

competència extraterritorial  
MT  1226 organització de la justícia  
BT1  competència jurisdiccional  

BT2  sistema judicial  
RT  Eurojust  

competència falsejada  
USE  restricció de la competència (4031) 

competència il·lícita  
USE  restricció de la competència (4031) 

competència imperfecta  
USE  restricció de la competència (4031) 

competència institucional  
MT  0431 vida política i seguretat pública  
BT1  vida institucional  
NT1  repartiment de competències  

NT2  conflicte de competències  
NT2  relació estat-entitats territorials  

RT  competència jurisdiccional  
RT  competències de l’Executiu  
RT  competències del parlament  
RT  poder polític  

competència institucional CE  
SN  La vincularem, si convé, a la institució comuni-

tària de què es tracti.  
MT  1006 institucions de la Unió Europea i funció 

pública europea  
BT1  funcionament institucional  
NT1  competències del PE  
NT1  equilibri institucional CE  

NT2  dèficit democràtic  

competència internacional  
MT  4031 competència  
BT1  competència  

BT2  política de competència  
RT  comerç internacional  

competència judicial  
USE  competència jurisdiccional (1226) 

competència jurídica externa de la Comunitat  
USE  competències externes CE (1011) 

competència jurisdiccional  
MT  1226 organització de la justícia  
UF  competència dels tribunals  
UF  competència judicial  
BT1  sistema judicial  
NT1  competència extraterritorial  
NT1  competència per matèria  
NT1  competència territorial  
NT1  conflicte jurisdiccional  
RT  competència administrativa  
RT  competència institucional  

competència, lliure — (4031) 

competència mixta  
MT  1011 dret de la Unió Europea  
UF  competència compartida  
BT1  ordre jurídic comunitari  

competència objectiva  
USE  competència per matèria (1226) 

competència per matèria  
MT  1226 organització de la justícia  
UF  competència d’atribució  
UF  competència objectiva  
UF  competència per raó de matèria  
UF  competència ratione materiae  
BT1  competència jurisdiccional  

BT2  sistema judicial  

competència per raó de matèria  
USE  competència per matèria (1226) 

competència, política de — (4031) 

competència professional  
USE  qualificació professional (4411) 

competència ratione materiae  
USE  competència per matèria (1226) 

competència, reglamentació de la  
USE  dret de la competència (4031) 

competència, restricció de la — (4031) 

competència territorial  
MT  1226 organització de la justícia  
BT1  competència jurisdiccional  

BT2  sistema judicial  

competències, assignació de  
USE  repartiment de competències (0431) 

competències CE  
USE  competències comunitàries (1011) 

competències comunitàries  
MT  1011 dret de la Unió Europea  
UF  competències CE  
UF  competències de la Comunitat  
BT1  ordre jurídic comunitari  
NT1  principi de comunitarització  
NT1  principi de proporcionalitat  
NT1  principi de seguretat jurídica  
NT1  principi de subsidiarietat  
NT1  traspàs de competències  

*competències, conflicte constitucional de  — 
(1206) 

competències, conflicte de — (0431) 

competències de l’Executiu  
MT  0436 poder executiu i administració pública  
BT1  Executiu  
NT1  control administratiu  
NT1  legislació delegada  
NT1  política governamental  

NT2  democratització  
NT2  programa de govern  
NT2  relació església-estat  

NT1  política interior  
NT1  potestat reglamentària  
NT1  responsabilitat ministerial  
RT  competència institucional  
RT  poder d’execució  
RT  poder de decisió  
RT  projecte de llei  

competències de la Comunitat  
USE  competències comunitàries (1011) 

competències del parlament  
MT  0421 parlament  
*UF  *autonomia pressupostària del parlament  
UF  autonomia reglamentària  
UF  autorització de tractats  
UF  funcions del parlament  
UF  poder del parlament  
NT1  control parlamentari  

*NT2  *compareixença parlamentària  
NT2  interpel·lació parlamentària  
NT2  investigació parlamentària  
NT2  moció de censura  
NT2  petició  
NT2  pregunta parlamentària  
NT3  pregunta escrita  
NT3  pregunta oral  

NT2  qüestió de confiança  
NT1  legislatura  
NT1  resolució del parlament  
RT  competència institucional  
RT  iniciativa legislativa  
RT  poder consultiu  
RT  poder de control  
RT  poder legislatiu  
RT  procediment legislatiu  
RT  procediment parlamentari  
RT  procediment pressupostari  
RT  proposició de llei  
RT  traspàs de competències  

competències del PE  
MT  1006 institucions de la Unió Europea i funció 

pública europea  
UF  poders del PE  
BT1  competència institucional CE  

BT2  funcionament institucional  

competències, delegació de  
USE  delegació de poders (0436) 

competències dels estats membres  
MT  1011 dret de la Unió Europea  
BT1  ordre jurídic comunitari  

competències, distribució de  
USE  repartiment de competències (0431) 

competències, equilibri de  
USE  repartiment de competències (0431) 
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competències externes CE  
MT  1011 dret de la Unió Europea  
UF  competència jurídica externa de la Comunitat  
BT1  ordre jurídic comunitari  
RT  acord CE  
RT  adhesió a un acord  
RT  negociació internacional  
RT  paper internacional de la UE  
RT  poder de ratificació  

competències, repartiment de — (0431) 

competències, traspàs de — (1011) 

competició esportiva  
USE  espectacle esportiu (2826) 

competitiva, comparació  
USE  avaluació comparativa de resultats (6411) 

competitiva, estratègia  
USE  estratègia econòmica (3231) 

competitivitat  
MT  4006 organització de l’empresa  
BT1  política de l’empresa  
RT  avaluació comparativa de resultats  
RT  competència  
RT  espai industrial europeu  
RT  preus  
RT  qualitat del producte  
RT  rendibilitat  

complement alimentari  
SN  Font concentrada de nutrients o d’altres subs-

tàncies amb efecte nutritiu o fisiològic la finalitat 
del qual és completar l’aportació nutritiva d’una 
alimentació normal. Els complements alimenta-
ris es comercialitzen en forma de píndoles, pas-
tilles, càpsules gelatinoses, líquids en dosis pre-
establertes, etc.  

MT  6026 productes alimentaris  
BT1  producte alimentari complex  
RT  nutrició  
RT  oligoelement  
RT  vitamina  

complementari dels intercanvis, mecanisme 
— (2006) 

complementari, finançament — (2426) 

complementària, activitat  
USE  pluriocupació (4406) 

*complementària, activitat escolar  — (3216) 

complementària, assignació  
USE  prestació complementària (2836) 

complementària de productes, subvenció — 
(5606) 

complementària, pensió — (2836) 

complementària, prestació — (2836) 

complementària, renda — (4421) 

complementarietat, acord de — (0811) 

complementarietat de l’ajuda  
USE  principi d’addicionalitat (1021) 

complementarietat de les indústries  
USE  integració industrial (1606) 

complementarietat dels intercanvis comer-
cials  
MT  2021 comerç internacional  
BT1  divisió internacional del treball  

BT2  comerç internacional  
RT  intercanvi comercial  
RT  interdependència econòmica  

complet, treball a temps — (4406) 

complex, producte alimentari — (6026) 

còmplice  
USE  complicitat (1216) 

còmplice d’un acte  
USE  complicitat (1216) 

còmplice d’un delicte  
USE  complicitat (1216) 

complicitat  
MT  1216 dret penal  
UF  còmplice  
UF  còmplice d’un acte  
UF  còmplice d’un delicte  
BT1  infracció  
RT  responsabilitat criminal  

compliment de la llei  
USE  aplicació de la llei (1206) 

compliment de la pena  
USE  execució de la pena (1216) 

component de memòria  
USE  component electrònic (6826) 

component electrònic  
MT  6826 electrònica i electrotècnia  
UF  circuit integrat  
UF  component de memòria  
UF  component electrònic de memòria  
UF  semiconductor  
UF  transistor  
UF  tub electrònic  
UF  xip  
BT1  indústria electrònica  
RT  electrònica  

component electrònic de memòria  
USE  component electrònic (6826) 

component físic informàtic  
USE  equip informàtic (3236) 

comportament, ciències del — (3611) 

comportament del consumidor  
MT  2026 consum  
BT1  consumidor  
NT1  hàbit alimentari  
NT1  hàbit de compra  
NT1  motivació del consumidor  
RT  estalvi  
RT  estudi de mercat  

comportament polític  
MT  0431 vida política i seguretat pública  
*UF  *capteniment polític  
UF  conducta política  
UF  praxi política  
UF  pràctica política  
*UF  *trànsfuga  
BT1  política  
NT1  moralitat de la classe política  
NT1  participació política  

NT2  despolitització  
NT1  personalització del poder  

comportament, psicologia del  
USE  ciències del comportament (3611) 

comportament social  
MT  2826 vida social  
BT1  vida social  

composició d’una comissió parlamentària  
MT  0421 parlament  
BT1  comissió parlamentària  

BT2  composició del parlament  

composició de la població  
MT  2816 demografia i població  
UF  estructura de la població  
NT1  distribució per edats  

NT2  adult  
NT2  infant  
NT2  jove  
NT2  primera infància  
NT2  tercera edat  
NT3  dependència dels ancians  

NT1  distribució per sexes  
NT2  dona  
NT2  home  

NT1  llar  
NT2  mestressa de casa  
NT2  persona sola  

NT1  població autòctona  

composició del parlament  
MT  0421 parlament  
NT1  cambra parlamentària  

NT2  bicameralisme  
NT3  Cambra Alta  
NT3  cambra d’elecció directa  
NT3  cambra federal  

NT2  unicameralisme  
NT1  comissió parlamentària  

NT2  comissió ad hoc  
*NT2  *comissió d’estudi  
NT2  comissió d’investigació  
NT2  comissió especial  
NT2  comissió permanent  
NT2  composició d’una comissió parlamentària  

NT1  delegació parlamentària  
NT1  grup parlamentari  
NT1  junta de portaveus  
NT1  mesa del parlament  

NT2  president del parlament  
NT2  qüestor  
NT2  vicepresident del parlament  

NT1  no agrupat  

compost  
USE  adob orgànic (5626) 

compost, aliment  
USE  aliment industrial (5631) 
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compost de fibra, material  
USE  material compost (6411) 

compost, material — (6411) 

compost mineral  
MT  6811 química  
BT1  compost químic  
RT  mineralogia  
RT  química  

compost orgànic  
USE  producte químic orgànic (6811) 

compost químic  
MT  6811 química  
NT1  àcid  
NT1  alcohol químic  
NT1  anhídrid  
NT1  compost mineral  
NT1  òxid  
NT1  producte químic inorgànic  

NT2  àcid inorgànic  
NT1  producte químic orgànic  

NT2  àcid orgànic  
NT1  sal química  
RT  fosfat  
RT  producte químic  

compota  
USE  producte a base de fruita (6026) 

compra  
MT  2031 comercialització  
UF  compravenda  
BT1  acte de comerç  
NT1  compra a crèdit  
RT  cooperativa de compra  
RT  preu de compra  

compra a crèdit  
MT  2031 comercialització  
UF  compra a terminis  
BT1  compra  

BT2  acte de comerç  
RT  crèdit comercial  
RT  crèdit sense interès  

compra a terminis  
USE  compra a crèdit (2031) 

compra, agrupació de  
USE  cooperativa de compra (2036) 

compra, arrendament amb opció de  
USE  arrendament financer (2031) 

compra, cooperativa de — (2036) 

compra d’intervenció  
MT  2006 política comercial  
BT1  sosteniment del mercat  

BT2  intervenció en el mercat  
BT3  política comercial  

compra de l’empresa  
SN  Operació que permet que els treballadors com-

prin la pròpia empresa, una divisió d’aquesta o 
alguna de les filials, amb l’ajut de préstecs o de 
beneficis fiscals.  

MT  4006 organització de l’empresa  
UF  compra de l’empresa pels directius  

UF  compra de l’empresa pels treballadors  
BT1  vida de l’empresa  

compra de l’empresa pels directius  
USE  compra de l’empresa (4006) 

compra de l’empresa pels treballadors  
USE  compra de l’empresa (4006) 

compra exclusiva  
MT  4031 competència  
UF  acord de compra exclusiva  
BT1  entesa  

compra exclusiva, acord de  
USE  compra exclusiva (4031) 

compra, hàbit de — (2026) 

compra, monopoli de — (4031) 

compra, oferta pública de  
USE  oferta pública d’adquisició (4006) 

compra, poder de  
USE  poder adquisitiu (1626) 

compra, preu de — (2451) 

compra pública  
USE  contractació administrativa (2006) 

comprador únic  
USE  monopoli de compra (4031) 

compradors, agrupació de  
USE  cooperativa de compra (2036) 

compradors, associació de  
USE  cooperativa de compra (2036) 

compravenda  
USE  compra (2031) 

compromís  
USE  contracte (1211) 

compromís, autorització de  
USE  compromís de les despeses (2441) 

compromís, crèdit de  
USE  compromís de les despeses (2441) 

compromís de les despeses  
MT  2441 pressupost  
UF  autorització de compromís  
UF  crèdit de compromís  
BT1  execució del pressupost  
RT  despesa pressupostària  

compromissòria, clàusula — (1211) 

comprovació de l’incompliment  
USE  procediment CE per infracció (1011) 

comprovació de la infracció  
USE  procediment CE per infracció (1011) 

comprovació de quòrum  
USE  quòrum (0426) 

comptabilitat  
MT  4026 gestió comptable  
NT1  comptabilitat general  

NT2  amortització  
NT2  balanç  
NT2  capital circulant  
NT2  capital industrial  
NT2  depreciació del capital  
NT2  marge comercial  
NT2  valor afegit  

NT1  comptable  
NT1  compte  

NT2  compte consolidat  
NT2  compte d’explotació  

NT1  reserva comptable  
NT1  resultat d’explotació  

NT2  benefici  
NT2  cash flow  
NT2  dèficit  
NT2  despesa  
NT2  ingrés  
NT2  pèrdua financera  

NT1  volum de vendes  
RT  anàlisi financera  
RT  anàlisi input-output  
RT  comptabilitat econòmica agrícola  
RT  comptabilitat nacional  
RT  comptabilitat pública  
RT  comptabilitat regional  
RT  gestió comptable  
RT  informàtica de gestió  
RT  sistema de comptabilitat  
RT  societat fiduciària  

comptabilitat econòmica agrícola  
SN  Proporciona totes les dades relatives a l’activi-

tat agrícola, permet fer comparacions i facilita 
la inserció d’aquestes en les estadístiques eco-
nòmiques.  

MT  1626 comptabilitat nacional  
BT1  comptabilitat nacional  
RT  comptabilitat  
RT  resultat de l’explotació agrària  
RT  xarxa d’informació comptable agrícola  

comptabilitat general  
MT  4026 gestió comptable  
BT1  comptabilitat  
NT1  amortització  
NT1  balanç  
NT1  capital circulant  
NT1  capital industrial  
NT1  depreciació del capital  
NT1  marge comercial  
NT1  valor afegit  

comptabilitat nacional  
SN  Sistema de comptabilitat emprat per aplegar les 

dades dels comptes nacionals. No l’hem de con-
fondre amb “comptabilitat pública”.  

MT  1626 comptabilitat nacional  
UF  comptes nacionals  
NT1  agregat econòmic  

NT2  despesa nacional  
NT2  producte interior brut  
NT2  producte nacional  
NT3  producte nacional brut  
NT3  renda nacional  

NT1  comptabilitat econòmica agrícola  
NT1  comptabilitat regional  
NT1  producte regional brut  
NT1  renda per capita  
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NT1  renda per persona activa  
RT  anàlisi econòmica  
RT  balança comercial  
RT  béns i serveis  
RT  comptabilitat  
RT  economia nacional  

comptabilitat nacional de les Nacions Unides, 
Sistema de  
USE  sistema normalitzat de comptabilitat (1626) 

comptabilitat nacional, sistema normalitzat de  
USE  sistema normalitzat de comptabilitat (1626) 

comptabilitat pública  
SN  Conjunt de procediments que regeixen l’execu-

ció financera i la comprovació de les operacions 
de l’estat i altres col·lectivitats locals. No l’hem 
de confondre amb “comptabilitat nacional”.  

MT  2436 hisenda pública i política pressupostària  
BT1  hisenda pública  
RT  comptabilitat  

comptabilitat regional  
MT  1626 comptabilitat nacional  
UF  comptes regionals  
BT1  comptabilitat nacional  
RT  comptabilitat  
RT  economia regional  

comptabilitat, sistema de — (1626) 

comptabilitat, sistema europeu de — (1626) 

comptabilitat, sistema normalitzat de — 
(1626) 

comptable  
MT  4026 gestió comptable  
UF  auditor  
UF  censor de comptes  
UF  censor jurat de comptes  
UF  interventor de comptes  
UF  tenidor de llibres  
BT1  comptabilitat  
RT  professió financera  

comptable agrària, xarxa  
USE  xarxa d’informació comptable agrícola (5616) 

comptable agrícola, xarxa d’informació — 
(5616) 

comptable, balanç  
USE  balanç (4026) 

comptable, gestió — (4026) 

comptable, imputació — (4026) 

comptable, normalització  
USE  sistema normalitzat de comptabilitat (1626) 

comptable normalitzat, pla  
USE  sistema normalitzat de comptabilitat (1626) 

comptable, operació  
USE  gestió comptable (4026) 

comptable, pla  
USE  sistema de comptabilitat (1626) 

comptable, provisió  
USE  reserva comptable (4026) 

comptable, regularització  
USE  tancament de comptes (4026) 

comptable, reserva — (4026) 

comptable, resultat  
USE  resultat d’explotació (4026) 

comptador  
USE  aparell de mesura (6821) 

comptador elèctric  
USE  material elèctric (6826) 

comptat, mercat al — (2421) 

compte  
MT  4026 gestió comptable  
UF  compte de producció  
UF  compte financer  
BT1  comptabilitat  
NT1  compte consolidat  
NT1  compte d’explotació  

compte agrícola, unitat de  
USE  tipus de canvi representatiu (5606) 

compte agrícola, valor d’unitat de  
USE  tipus de canvi representatiu (5606) 

compte consolidat  
SN  Compte que reflecteix l’activitat de diversos 

agents i anul·la les operacions que fan entre ells.  
MT  4026 gestió comptable  
BT1  compte  

BT2  comptabilitat  

compte corrent, balança per  
USE  balança de pagaments (2406) 

compte d’altri, transport per — (4811) 

compte d’explotació  
MT  4026 gestió comptable  
BT1  compte  

BT2  comptabilitat  

compte d’explotació, saldo del  
USE  resultat d’explotació (4026) 

compte de capital, balança per  
USE  balança de pagaments (2406) 

compte de deutors  
USE  crèdits per cobrar (1211) 

compte de producció  
USE  compte (4026) 

compte en compte corrent, a  
USE  crèdit a curt termini (2416) 

compte europeu, unitat de  
USE  moneda europea (2406) 

compte financer  
USE  compte (4026) 

compte, pagament a  
USE  pagament per endavant (4026) 

compte propi, transport per — (4811) 

compte propi, treballador per  
USE  professió independent (4411) 

compte, retenció a  
USE  retenció (4421) 

compte, unitat de  
USE  moneda europea (2406) 

compte verd, unitat de  
USE  tipus de canvi representatiu (5606) 

Comptes CE, membre del Tribunal de — 
(1006) 

Comptes CE, Tribunal de  
USE  Tribunal de Comptes Europeu (1006) 

comptes, censor de  
USE  comptable (4026) 

comptes, censor jurat de  
USE  comptable (4026) 

comptes, censura de  
USE  verificació de comptes (4026) 

comptes, control de  
USE  control pressupostari (2441) 

Comptes de les Comunitats Europees, Tribunal 
de  
USE  Tribunal de Comptes Europeu (1006) 

Comptes, dictamen del Tribunal de — (1011) 

Comptes Econòmics Integrats, Sistema Euro-
peu de  
USE  sistema europeu de comptabilitat (1626) 

comptes en participació, contracte de  
USE  societat en participació (4016) 

Comptes Europeu, Tribunal de — (1006) 

comptes, interventor de  
USE  comptable (4026) 

comptes nacionals  
USE  comptabilitat nacional (1626) 

comptes per cobrar  
USE  crèdits per cobrar (1211) 

comptes, publicació de  
USE  publicitat de comptes (4026) 

comptes, publicitat de — (4026) 

comptes regionals  
USE  comptabilitat regional (1626) 

comptes, rendició de  
USE  tancament de comptes (4026) 

comptes, revisió de  
USE  verificació de comptes (4026) 
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*Comptes, Sindicatura de   
*USE  control pressupostari (2441) 

comptes, tancament de — (4026) 

comptes, tribunal de  
USE  control pressupostari (2441) 

comptes, verificació de — (4026) 

còmput de paperetes  
USE  papereta de votació (0416) 

computador electrònic  
USE  ordinador (3236) 

comtat  
MT  0436 poder executiu i administració pública  
BT1  entitat territorial  

Comtat, Franc — (7211) 

*Comtat, Savallà del  — (7211+9999) 

*Comte, Prat de  — (7211+9999) 

comú agrícola, mercat  
USE  política agrària comuna (5606) 

Comú Àrab, Mercat — (7616) 

Comú Àrab, països del Mercat — (7231) 

comú, aranzel duaner — (2011) 

comú centreamericà, mercat — (7616) 

comú centreamericà, països del mercat — 
(7231) 

comú d’inversió, fons  
USE  societat d’inversió (4016) 

Comú d’Investigació, Centre — (1006) 

comú d’investigació, programa  
USE  política comunitària d’investigació (6416) 

Comú de l’Àfrica oriental i austral, Mercat — 
(7616) 

Comú de l’Amèrica Central, Mercat  
USE  mercat comú centreamericà (7616) 

Comú de l’Amèrica del Sud, Mercat  
USE  Mercosur (7616) 

Comú del Carib, Mercat  
USE  Caricom (7616) 

comú del nord, mercat  
USE  TLCAN (7616) 

comú del sud, mercat  
USE  Mercosur (7616) 

comú, dret  
USE  dret civil (1211) 

Comú, drets de l’Aranzel Duaner  
USE  drets de l’ADC (1021) 

comú, fons — (2021) 

comú, mercat — (1621) 

Comú per a l’Àfrica oriental i meridional, Mercat  
USE  Mercat Comú de l’Àfrica oriental i austral 

(7616) 

comú, preu  
USE  política comuna de preus (2451) 

Comú, Tor Europeu  
USE  Joint European Torus (1006) 

comú, vi  
USE  vi de taula (6021) 

Común, Diputado del  
USE  defensor del poble (0436) 

Común, Procurador del  
USE  defensor del poble (0436) 

comuna, acció — (1011) 

Comuna Africana i Mauriciana, Organització 
— (7616) 

comuna, base imposable  
USE  base imposable (2446) 

comuna CEEA, empresa — (1006) 

comuna de mercat, organització — (5606) 

comuna de preus, política — (2451) 

comuna de seguretat i defensa (PECSD), polí-
tica europea  
USE  PESD (1016) 

comuna de seguretat i defensa, política  
USE  PESD (1016) 

comuna de transports, política — (4806) 

comuna, defensa  
USE  PESD (1016) 

comuna EEE, institució — (1016) 

comuna, empresa — (4011) 

comuna, estratègia — (1011) 

comuna europea, empresa  
USE  empresa comuna (4011) 

comuna, filial — (4006) 

comuna, política agrària — (5606) 

comuna, política agrícola  
USE  política agrària comuna (5606) 

comuna, política aranzelària — (2011) 

comuna, política comercial — (2006) 

comuna, política de defensa  
USE  PESD (1016) 

comuna, política de seguretat  
USE  PESC (1016) 

comuna, política duanera  
USE  política aranzelària comuna (2011) 

comuna, política exterior  
USE  PESC (1016) 

comuna, política exterior i de seguretat  
USE  PESC (1016) 

comuna, política pesquera — (5641) 

comuna, política portuària — (4821) 

comuna, posició — (1011) 

comunal, bé — (5616) 

comunal, terra  
USE  bé comunal (5616) 

comunicació  
USE  política de comunicació (3226) 

comunicació a la premsa  
USE  comunicat de premsa (3221) 

comunicació comercial, mitjà de — (3226) 

comunicació comercial no demanada  
USE  publicitat electrònica no sol·licitada (2031) 

comunicació, control de la — (3226) 

comunicació de dades  
SN  L’utilitzarem per a l’intercanvi d’informació en 

un context ètic o jurídic.  
MT  3236 informàtica i tractament de dades  
BT1  tractament de dades  
RT  accés a la informació  
RT  intercanvi d’informació  
RT  transmissió de dades  

comunicació de documents  
USE  subministrament de documents (3221) 

comunicació de masses  
SN  Comunicació feta per la premsa, la ràdio, la te-

levisió, etc.  
MT  3226 comunicació  
BT1  política de comunicació  
RT  mitjà de comunicació de masses  

comunicació de masses, mitjà de — (3226) 

comunicació de textos  
USE  subministrament de documents (3221) 

comunicació del govern  
USE  declaració del govern (0436) 

comunicació en un congrés  
USE  acta de congrés (3221) 

comunicació ferroviària  
USE  transport ferroviari (4816) 

comunicació fluvial  
USE  transport per via navegable (4821) 
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Comunicació Forestal, Sistema Europeu d’Infor-
mació i  
USE  EFICS (5636) 

comunicació, indústria de la — (3226) 

comunicació, llengua de  
USE  llengua oficial (0431) 

comunicació local, mitjà de — (3226) 

comunicació, mitjà de — (3226) 

comunicació per satèl·lit  
MT  3226 comunicació  
UF  comunicació via satèl·lit  
UF  satèl·lit de comunicació  
UF  satèl·lit de telecomunicació  
UF  satèl·lit europeu de comunicacions  
BT1  telecomunicació  

BT2  sistema de comunicació  
RT  navegació per satèl·lit  
RT  satèl·lit  

comunicació, pluralisme dels mitjans de — 
(3226) 

comunicació, política de — (3226) 

comunicació privat, mitjà de — (3226) 

comunicació, professió de la — (3226) 

comunicació, professional de la  
USE  professió de la comunicació (3226) 

comunicació, satèl·lit de  
USE  comunicació per satèl·lit (3226) 

comunicació, sistema de — (3226) 

comunicació, targeta de  
USE  targeta d’ampliació (3236) 

comunicació, tècniques de — (4406) 

comunicació, tecnologia de la  
USE  tecnologia de la informació (3226) 

comunicació, via de  
USE  xarxa de transports (4811) 

comunicació via satèl·lit  
USE  comunicació per satèl·lit (3226) 

comunicacions, desenvolupament de les  
USE  política de comunicació (3226) 

comunicacions, inviolabilitat de les  
USE  protecció de les comunicacions (1236) 

comunicacions, preu de les  
USE  tarifa de comunicacions (3226) 

comunicacions, protecció de les — (1236) 

comunicacions, satèl·lit europeu de  
USE  comunicació per satèl·lit (3226) 

comunicacions, secret de les  
USE  protecció de les comunicacions (1236) 

comunicacions, tarifa de — (3226) 

comunicacions, tarifació de les  
USE  tarifa de comunicacions (3226) 

comunicacions telefòniques, preu de les  
USE  tarifa de comunicacions (3226) 

comunicat de premsa  
MT  3221 documentació  
UF  comunicació a la premsa  
UF  declaració a la premsa  
BT1  document  
RT  premsa  

comunisme  
MT  0406 marc polític  
BT1  ideologia política  
RT  democràcia popular  
RT  partit comunista  
RT  postcomunisme  

comunista, partit — (0411) 

comunitari, acte — (1011) 

comunitari, acte jurídic  
USE  acte comunitari (1011) 

comunitari, aplicació del dret — (1011) 

comunitari, aranzel integrat  
USE  TARIC (2011) 

comunitari, assignació del finançament  
USE  distribució del finançament comunitari (1021) 

comunitari autònom, organisme  
USE  organisme i agència de la UE (1006) 

comunitari, ciutadà — (1231) 

comunitari, codi duaner  
USE  reglamentació duanera (2011) 

comunitari, codificació del dret — (1011) 

comunitari, consolidació del dret — (1011) 

comunitari, control — (1011) 

comunitari, corpus iuris — (1011) 

comunitari, criteri de finançament  
USE  criteri d’elegibilitat (1021) 

comunitari d’emprèstits i préstecs, nou instru-
ment  
USE  nou instrument comunitari (1021) 

comunitari d’investigació, pressupost  
USE  despesa d’investigació CE (1021) 

comunitari de carreteres, eix  
USE  eix comunitari (4806) 

comunitari de certificació, dispositiu  
USE  certificació comunitària (6411) 

comunitari de ferrocarrils, eix  
USE  eix comunitari (4806) 

comunitari de finançament, règim — (1021) 

comunitari de serveis, organisme  
USE  organisme i agència de la UE (1006) 

comunitari de suport, marc — (1616) 

comunitari de transports, eix  
USE  eix comunitari (4806) 

comunitari, declaració d’interès — (1016) 

comunitari descentralitzat, organisme  
USE  organisme i agència de la UE (1006) 

comunitari, diàleg social — (4426) 

comunitari, dictamen — (1011) 

comunitari, distribució del finançament — 
(1021) 

comunitari, dret — (1011) 

comunitari, dret electoral  
USE  sistema electoral europeu (0416) 

comunitari, dret nacional-dret  
USE  dret comunitari-dret nacional (1011) 

comunitari, eix — (4806) 

comunitari, elaboració del dret — (1011) 

comunitari, elaboració del pressupost — 
(1021) 

comunitari, emprèstit — (1021) 

comunitari, establiment del pressupost  
USE  elaboració del pressupost comunitari (1021) 

comunitari, estoc — (6406) 

comunitari, excepció del dret — (1011) 

comunitari, exclusió del tracte  
USE  exclusió del tracte CE (2006) 

comunitari, exempció del dret  
USE  excepció del dret comunitari (1011) 

comunitari, finançament — (1021) 

comunitari, finançament del pressupost — 
(1021) 

comunitari, impost — (1021) 

comunitari, incompliment del dret — (1011) 

comunitari, infracció del dret  
USE  incompliment del dret comunitari (1011) 

comunitari, instrument financer — (1021) 

comunitari, mediador  
USE  defensor del poble europeu (1006) 

comunitari, mercat — (2006) 

comunitari, mercat agrari — (5606) 
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comunitari, mercat interior  
USE  mercat únic (1016) 

comunitari, mètode — (1016) 

comunitari, migrant  
USE  migració comunitària (2811) 

comunitari, negociació d’un acord  
USE  negociació d’un acord CE (1016) 

comunitari, nivell de finançament  
USE  quota de finançament comunitari (1021) 

comunitari, nou instrument — (1021) 

comunitari, ordenament jurídic  
USE  ordre jurídic comunitari (1011) 

comunitari, ordre jurídic — (1011) 

comunitari, òrgan — (1006) 

comunitari, organisme — (1006) 

comunitari, patrimoni — (1011) 

comunitari, patrocini — (1016) 

comunitari per infracció, procediment  
USE  procediment CE per infracció (1011) 

comunitari plurilingüe, programa  
USE  televisió europea (3226) 

comunitari, pressupost — (1021) 

comunitari, préstec — (1021) 

comunitari, preu  
USE  política comuna de preus (2451) 

comunitari, preu agrícola  
USE  preu agrari (2451) 

comunitari, primacia del dret — (1011) 

comunitari, procediment legislatiu  
USE  elaboració del dret comunitari (1011) 

comunitari, programa — (1016) 

comunitari, programa legislatiu — (1011) 

comunitari, programa marc  
USE  programa comunitari (1016) 

comunitari, projecte d’interès — (1016) 

comunitari, projecte de pressupost  
USE  projecte de pressupost CE (1021) 

comunitari, quota de finançament — (1021) 

comunitari, recurs contenciós — (1221) 

comunitari, reemborsament del suport  
USE  reemborsament d’ajudes (1606) 

comunitari, règim duaner — (2011) 

comunitari, reglament — (1011) 

comunitari, repartiment del finançament  
USE  distribució del finançament comunitari (1021) 

comunitari, sosteniment  
USE  ajuda comunitària (1606) 

comunitari, tant per cent de finançament  
USE  quota de finançament comunitari (1021) 

comunitari, taxa de finançament  
USE  quota de finançament comunitari (1021) 

comunitari, trànsit — (2011) 

comunitari, transposició del dret  
USE  transposició de la legislació comunitària 

(1011) 

comunitari, treballador — (4411) 

comunitari, violació del dret  
USE  incompliment del dret comunitari (1011) 

comunitari-dret intern, dret  
USE  dret comunitari-dret nacional (1011) 

comunitari-dret nacional, dret — (1011) 

comunitària a l’exportació, ajuda  
USE  restitució a l’exportació (2006) 

comunitària, accés a la informació — (1006) 

comunitària, acció — (1016) 

comunitària, activitat — (1016) 

comunitària, ajuda — (1606) 

comunitària, ampliació  
USE  ampliació de la Unió Europea (1016) 

comunitària, certificació — (6411) 

comunitària d’investigació, política — (6416) 

comunitària d’ocupació, política — (4406) 

comunitària de conformitat, marca  
USE  marca de conformitat CE (6411) 

Comunitària de Control de la Pesca, Agència 
— (1006) 

Comunitària de Marques, Oficina  
USE  Oficina d’Harmonització del Mercat Interi-

or (1006) 

comunitària de medi ambient, política — 
(5206) 

Comunitària de Varietats Vegetals, Oficina — 
(1006) 

comunitària, decisió — (1011) 

comunitària dels drets socials fonamentals 
dels treballadors, Carta — (2826) 

comunitària, despesa — (1021) 

comunitària, difusió de la informació — 
(1006) 

comunitària, directiva — (1011) 

comunitària, empresa  
USE  empresa europea (4011) 

comunitària especialitzada, agència  
USE  organisme i agència de la UE (1006) 

comunitària, estadística — (1631) 

comunitària, exportació — (2016) 

comunitària, homologació  
USE  certificació comunitària (6411) 

comunitària, importació — (2016) 

comunitària, iniciativa — (1016) 

comunitària, institució — (1006) 

comunitària, inversió — (2426) 

comunitària, jurisdicció  
USE  Tribunal de Justícia de les Comunitats Euro-

pees (1006) 

comunitària, jurisprudència  
USE  jurisprudència CE (1011) 

comunitària, marca  
USE  marca europea (6416) 

comunitària, migració — (2811) 

comunitària, norma  
USE  norma europea (6411) 

comunitària, normativa  
USE  dret comunitari (1011) 

comunitària, patent  
USE  patent europea (6416) 

comunitària per a televisió, producció  
USE  televisió europea (3226) 

comunitària per infracció, acció  
USE  procediment CE per infracció (1011) 

comunitària, pesca — (5641) 

comunitària, política — (1016) 

comunitària, política industrial — (6806) 

comunitària, política laboral  
USE  política comunitària d’ocupació (4406) 

comunitària, política migratòria — (2811) 

comunitària, política nacional-política  
USE  política comunitària-política nacional (1016) 

comunitària, política regional — (1616) 

comunitària, preferència — (2006) 

comunitària, producció — (6406) 
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comunitària, proposta  
USE  proposta CE (1011) 

comunitària, publicació — (3221) 

comunitària, recurs per omissió  
USE  recurs per omissió (1221) 

comunitària, reglamentació  
USE  dret comunitari (1011) 

comunitària, resolució — (1011) 

comunitària, revista  
USE  publicació comunitària (3221) 

comunitària, sanció — (1011) 

comunitària, transposició de la legislació — 
(1011) 

comunitària, troica — (1006) 

comunitària, vigilància  
USE  vigilància a la importació (2006) 

comunitària-política nacional, política — 
(1016) 

comunitàries, aigües — (1231) 

comunitàries, competències — (1011) 

comunitàries, fusió de les institucions  
USE  tractat de fusió (1011) 

comunitàries, perspectives  
USE  situació de la Unió Europea (1016) 

comunitàries, planificació de despeses  
USE  perspectives financeres (1021) 

comunitàries, pressupost de les institucions  
USE  despesa de funcionament CE (1021) 

comunitàries, programació de despeses  
USE  perspectives financeres (1021) 

comunitàries, reemborsament d’ajudes  
USE  reemborsament d’ajudes (1606) 

comunitaris, assignació de fons  
USE  distribució del finançament comunitari (1021) 

comunitaris, conferència d’òrgans especialitzats 
en afers  
USE  COSAC (0421) 

comunitaris, distribució de fons  
USE  distribució del finançament comunitari (1021) 

comunitaris, ingressos  
USE  recursos propis (1021) 

comunitaris, repartiment de fons  
USE  distribució del finançament comunitari (1021) 

comunitarització  
USE  principi de comunitarització (1011) 

comunitarització, principi de — (1011) 

Comunitat, adhesió a la  
USE  adhesió a la Unió Europea (1016) 

comunitat alemanya  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  comunitats de Bèlgica  

BT2  regions i comunitats de Bèlgica  

comunitat alemanya de Bèlgica  
MT    
UF  minoria alemanya de Bèlgica  

Comunitat Andina  
MT  7616 organitzacions extraeuropees  
UF  acord de Cartagena  
UF  Grup Andí  
UF  Pacte Andí  
BT1  organització llatinoamericana  
NT1  parlament andí  
RT  països de la Comunitat Andina  

Comunitat Andina, països de la — (7231) 

comunitat autònoma  
MT  0436 poder executiu i administració pública  
BT1  entitat territorial  
RT  autonomia  

comunitat autònoma, administració de la  
USE  administració regional (0436) 

comunitat autònoma, assemblea de  
USE  parlament regional (0421) 

comunitat autònoma d’Andalusia  
USE  Andalusia (7211) 

comunitat autònoma d’Extremadura  
USE  Extremadura (7211) 

comunitat autònoma de Cantàbria  
USE  Cantàbria (7211) 

comunitat autònoma de Castella i Lleó  
USE  Castella i Lleó (7211) 

comunitat autònoma de Castella-la Manxa  
USE  Castella-la Manxa (7211) 

comunitat autònoma de Catalunya  
USE  Catalunya (7211) 

comunitat autònoma de Galícia  
USE  Galícia (7211) 

comunitat autònoma de l’Aragó  
USE  Aragó (7211) 

comunitat autònoma de la Regió de Múrcia  
USE  Regió de Múrcia (7211) 

comunitat autònoma de La Rioja  
USE  La Rioja (7211) 

comunitat autònoma de les Canàries  
USE  illes Canàries (7211) 

comunitat autònoma de les Illes Balears  
USE  illes Balears (7211) 

comunitat autònoma del País Basc  
USE  País Basc (7211) 

comunitat autònoma del Principat d’Astúries  
USE  Principat d’Astúries (7211) 

*comunitat autònoma, pressupost de   
*USE  pressupost regional (2436) 

comunitat autònoma, propietat de  
USE  propietat pública (1211) 

comunitat autònoma, tribunal superior de jus-
tícia de la  
USE  jurisdicció superior (1226) 

Comunitat, competència jurídica externa de la  
USE  competències externes CE (1011) 

Comunitat, competències de la  
USE  competències comunitàries (1011) 

Comunitat d’Àfrica de l’Est  
USE  Comunitat de l’Àfrica oriental (7616) 

Comunitat d’Estats Independents  
MT  7621 organitzacions mundials  
UF  CEI  
UF  CIS  
UF  nous estats independents (NEI)  
BT1  organització mundial  
RT  països de la CEI  

Comunitat d’Estats Sahelosaharians  
MT  7616 organitzacions extraeuropees  
UF  CEN-SAD  
UF  Comessa  
BT1  organització africana  

Comunitat de Desenvolupament de l’Àfrica me-
ridional  
USE  Comunitat per al Desenvolupament de l’Àfri-

ca austral (7616) 

Comunitat de l’Àfrica i Madagascar, Organitza-
ció de la  
USE  Organització Comuna Africana i Mauricia-

na (7616) 

Comunitat de l’Àfrica oriental  
SN  Organització de cooperació regional que com-

prèn Kenya, Uganda i Tanzània.  
MT  7616 organitzacions extraeuropees  
UF  CAE  
UF  CAO  
UF  Comunitat d’Àfrica de l’Est  
UF  EAC  
BT1  organització africana  
RT  països CAO  

comunitat de Madrid  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
UF  Madrid  
BT1  regions d’Espanya  
*NT1  *Madrid (ciutat)  

Comunitat del Carib  
USE  Caricom (7616) 

Comunitat del Pacífic  
USE  Secretaria de la Comunitat del Pacífic (7616) 

Comunitat del Pacífic, país de la — (7231) 
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Comunitat del Pacífic, Secretaria de la — 
(7616) 

Comunitat del Pacífic, territoris insulars de la  
USE  país de la Comunitat del Pacífic (7231) 

comunitat econòmica d’estats centreafricans  
USE  Comunitat Econòmica dels estats de l’Àfrica 

central (7616) 

Comunitat Econòmica de l’Àfrica occidental 
(CEAO)  
USE  Unió Econòmica i Monetària de l’Àfrica oc-

cidental (7616) 

Comunitat Econòmica dels estats de l’Àfrica 
central  
MT  7616 organitzacions extraeuropees  
UF  CEEAC  
UF  comunitat econòmica d’estats centreafricans  
UF  ECCAS  
BT1  organització africana  

Comunitat Econòmica dels estats de l’Àfrica 
occidental  
MT  7616 organitzacions extraeuropees  
UF  Cedeao  
UF  Ecowas  
BT1  organització africana  
RT  països de la Cedeao  

Comunitat Econòmica Europea  
USE  Comunitat Europea (1016) 

Comunitat Econòmica i Monetària de l’Àfrica 
central  
SN  La Comunitat Econòmica i Monetària de l’Àfrica 

central (CEMAC), creada el 1994, va absorbir les 
activitats de la Unió Monetària de l’Àfrica central 
(UMAC o zona monetària centreafricana) i de 
la Unió Duanera i Econòmica de l’Àfrica central 
(UDEAC). La constitueixen: el Camerun, el Txad, 
el Congo, Gabon, Guinea Equatorial i la Repúbli-
ca Centreafricana. Es caracteritza per l’ús d’una 
mateixa unitat monetària, el franc CFA.  

MT  7616 organitzacions extraeuropees  
UF  CEMAC  
UF  Unió Duanera Equatorial (UDE)  
UF  Unió Duanera i Econòmica de l’Àfrica central 

(UDEAC)  
UF  Unió d’Estats de l’Àfrica central (UEAC)  
UF  Unió Econòmica de l’Àfrica central (UEAC)  
UF  Unió Monetària de l’Àfrica central (UMAC)  
UF  zona monetària centreafricana  
BT1  organització africana  
RT  països de la CEMAC  

Comunitat Europea  
MT  1016 construcció europea  
UF  CEE  
UF  Comunitat Econòmica Europea  
BT1  comunitats europees  

BT2  Unió Europea  
NT1  mètode comunitari  

Comunitat Europea de Defensa (CED)  
USE  Unió de l’Europa occidental (7611) 

Comunitat Europea de l’Energia Atòmica  
USE  CEEA (1016) 

Comunitat Europea del Carbó i de l’Acer  
USE  CECA (1016) 

Comunitat Europea, Oficina Humanitària de la  
USE  ECHO (1006) 

Comunitat Europea, països de la  
USE  estat membre UE (7231) 

Comunitat Europea, pertinença a la  
USE  pertinença a la Unió Europea (1016) 

Comunitat Europea, programa marc de la  
USE  programa comunitari (1016) 

Comunitat Europea, retirada de la  
USE  pertinença a la Unió Europea (1016) 

Comunitat Europea, Unió d’Indústries de la  
USE  BusinessEurope (7611+7626) 

Comunitat Europea, Unió de Confederacions de 
la Indústria de la  
USE  BusinessEurope (7611+7626) 

comunitat flamenca  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  comunitats de Bèlgica  

BT2  regions i comunitats de Bèlgica  

comunitat foral de Navarra  
USE  Navarra (7211) 

comunitat francesa  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  comunitats de Bèlgica  

BT2  regions i comunitats de Bèlgica  

Comunitat per al Desenvolupament de l’Àfrica 
austral  
MT  7616 organitzacions extraeuropees  
UF  CDAA  
UF  Comunitat de Desenvolupament de l’Àfrica 

meridional  
UF  SADC  
BT1  organització africana  

Comunitat, privilegis de la  
USE  Protocol CE (1011) 

comunitat rural  
MT  2846 urbanisme i construcció  
BT1  urbanisme  
RT  població rural  
RT  regió rural  

comunitat urbana  
MT  2846 urbanisme i construcció  
BT1  urbanisme  
RT  població urbana  
RT  zona urbana  

comunitat valenciana  
USE  País Valencià (7211) 

comunitats autònomes, acord entre  
USE  cooperació administrativa (0436) 

comunitats autònomes, acord entre l’estat i les  
USE  cooperació administrativa (0436) 

*comunitats autònomes, cooperació entre  — 
(0436) 

comunitats autònomes d’Espanya  
USE  regions d’Espanya (7211) 

*comunitats autònomes i les entitats locals, 
acord entre les  — (0436) 

comunitats de Bèlgica  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions i comunitats de Bèlgica  
NT1  comunitat alemanya  
NT1  comunitat flamenca  
NT1  comunitat francesa  

comunitats de Bèlgica, regions i — (7211) 

comunitats europees  
MT  1016 construcció europea  
UF  CE  
BT1  Unió Europea  
NT1  CECA  
NT1  CEEA  
NT1  Comunitat Europea  

NT2  mètode comunitari  

Comunitats Europees, agent de les  
USE  agent CE (1006) 

Comunitats Europees, Aranzel Integrat de les  
USE  TARIC (2011) 

Comunitats Europees, Comissió de les  
USE  Comissió Europea (1006) 

Comunitats Europees, Consell de les  
USE  Consell de la Unió Europea (1006) 

Comunitats Europees, Oficina de Publicacions 
Oficials de les  
USE  Oficina de Publicacions (1006) 

comunitats europees, Oficina de selecció de per-
sonal de les  
USE  EPSO (1006) 

Comunitats Europees, Oficina Estadística de les  
USE  Eurostat (1006) 

Comunitats Europees, Tribunal de Comptes de 
les  
USE  Tribunal de Comptes Europeu (1006) 

Comunitats Europees, Tribunal de Justícia de 
les — (1006) 

Comunitats Europees, Tribunal de Primera 
Instància de les — (1006) 

*Conca  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*BT1  Castella-la Manxa  

*BT2  regions d’Espanya  

*Conca, Abella de la  — (7211+9999) 

*Conca, Barberà de la  — (7211+9999) 
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*Conca de Barberà  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*NT1  *Barberà de la Conca  
*NT1  *Blancafort  
*NT1  *Conesa  
*NT1  *Espluga de Francolí, l’  
*NT1  *Forès  
*NT1  *Llorac  
*NT1  *Montblanc  
*NT1  *Passanant i Belltall  
*NT1  *Piles, les  
*NT1  *Pira  
*NT1  *Pontils  
*NT1  *Rocafort de Queralt  
*NT1  *Santa Coloma de Queralt  
*NT1  *Sarral  
*NT1  *Savallà del Comtat  
*NT1  *Senan  
*NT1  *Solivella  
*NT1  *Vallclara  
*NT1  *Vallfogona de Riucorb  
*NT1  *Vilanova de Prades  
*NT1  *Vilaverd  
*NT1  *Vimbodí i Poblet  
*RT  *àmbit del Camp de Tarragona  

*Conca de Dalt  
*SN  *Municipi que fins el 24 de març del 1995 

s’anomenà Pallars Jussà (DOGC núm. 2029).  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Pallars Jussà  

conca del Rin  
USE  conca renana (1616) 

*Conca Dellà, Isona i  — (7211+9999) 

conca fluvial  
USE  curs d’aigua (5211) 

*Conca, Gavet de la  — (7211+9999) 

conca mediterrània  
USE  regió mediterrània CE (1616) 

conca minera  
USE  mineria del carbó (6611) 

conca renana  
MT  1616 regió i política regional  
UF  conca del Rin  
UF  Rin  
UF  regió renana  
BT1  regió europea  
RT  acord ADN  
RT  Comissió central per a la navegació del Rin  

concentració  
USE  concentració econòmica (4006) 

concentració, autorització de  
USE  autorització d’entesa (4031) 

concentració, camp de — (0431) 

concentració de la població  
MT  2816 demografia i població  
BT1  distribució geogràfica de la població  
RT  migració rural-urbana  

concentració de poders  
MT  0431 vida política i seguretat pública  
BT1  política  
RT  dictadura  
RT  poder polític  
RT  règim militar  

concentració de societats  
USE  concentració econòmica (4006) 

concentració econòmica  
MT  4006 organització de l’empresa  
UF  concentració  
UF  concentració de societats  
NT1  conglomerat d’empreses  
NT1  escissió d’empreses  
NT1  fusió d’empreses  

NT2  fusió internacional  
NT1  grup d’empreses  
NT1  oferta pública d’adquisició  
NT1  participació  

NT2  filial comuna  
RT  concentració industrial  
RT  control de concentracions  
RT  empresa comuna  
RT  empresa multinacional  
RT  entesa  
RT  monopoli de la informació  
RT  política de competència  
RT  trust  

concentració industrial  
SN  L’hem d’entendre en sentit geogràfic.  
MT  6806 política i estructura industrials  
BT1  emplaçament industrial  

BT2  política industrial  
RT  concentració econòmica  
RT  zona contaminada  

concentració parcel·lària  
MT  5611 producció i estructures agràries  
BT1  política d’estructuració agrària  
RT  ordenació de la propietat rústica  
RT  parcel·la  
RT  política sobre la propietat agrària  

concentració urbana  
USE  urbanització (2846) 

concentracions, control de — (4031) 

concentrada, llet — (6016) 

concentrat, aliment  
USE  producte concentrat (6026) 

concentrat de suc de fruita  
USE  suc de fruita (6021) 

concentrat de tomàquet  
USE  producte a base d’hortalisses (6026) 

concentrat, producte — (6026) 

concert  
USE  espectacles (2831) 

concertació institucional  
USE  cooperació institucional (0431) 

concertació, procediment de — (1011) 

concertació social  
USE  diàleg social (4426) 

concertada, economia — (1621) 

concertada internacional, pràctica  
USE  entesa internacional (4031) 

concertada, medicina — (2841) 

concertades, acords, decisions i pràctiques  
USE  reglamentació sobre enteses (4031) 

concertades, declaració de pràctiques  
USE  declaració d’entesa (4031) 

concertades, exempció d’autorització de pràcti-
ques  
USE  exempció d’autorització d’entesa (4031) 

concertades, pràctiques  
USE  reglamentació sobre enteses (4031) 

*concertat, ensenyament  — (3211) 

concertat, hospital  
USE  medicina concertada (2841) 

concertat, sistema sanitari  
USE  medicina concertada (2841) 

concessió administrativa  
USE  contractació administrativa (2006) 

concessió aranzelària  
USE  aranzel preferencial (2011) 

concessió de crèdit  
USE  crèdit (2416) 

concessió de llicència  
USE  llicència comercial (2006) 

concessió de patent  
USE  llicència de patent (6416) 

concessió de préstec  
USE  préstec (2416) 

concessió de serveis  
SN  Actes imputables a l’estat pels quals una autori-

tat pública confia a un tercer -bé mitjançant un 
acte contractual bé mitjançant un acte unilateral 
que ha obtingut l’aprovació del tercer- la gestió 
total o parcial de serveis que normalment són 
responsabilitat seva i pels quals aquest tercer 
n’assumeix els riscos d’explotació.  

MT  2006 política comercial  
BT1  contractació administrativa  
RT  servei públic  

concessió de subvencions  
USE  suport econòmic (1606) 

concessió exclusiva  
USE  distribució exclusiva (4031) 
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concessionari  
MT  2036 distribució  
BT1  distribuïdor comercial  

BT2  distribució comercial  

concili  
MT  2831 cultura i religió  
BT1  església  

BT2  religió  

*conciliació del treball amb la vida familiar  
*USE  *relació treball-família (4416) 

conciliació internacional  
USE  arbitratge internacional (0816) 

conciliació, procediment de — (1011) 

conclusió d’un acord  
USE  ratificació d’un acord (0806) 

conclusió d’un tractat  
USE  ratificació d’un acord (0806) 

conclusió de contracte  
USE  contracte (1211) 

concrets, anàlisi d’exemples  
USE  estudi de casos (3221) 

concrets, estudi de casos  
USE  estudi de casos (3221) 

concubinat  
USE  unió lliure (2806) 

concurrència d’ingressos  
USE  acumulació de rendes (1626) 

concurrència de rendes  
USE  acumulació de rendes (1626) 

concurs  
USE  licitació (2006) 

concurs administratiu  
MT  4421 administració i remuneració del personal  
*UF  *concurs de trasllat  
UF  concurs oposició  
UF  selecció de personal a l’Administració pública  
BT1  administració del personal  
RT  concurs oposició CE  

*concurs de trasllat  
*USE  concurs administratiu (4421) 

concurs extern CE  
USE  concurs oposició CE (1006) 

concurs intern CE  
USE  concurs oposició CE (1006) 

concurs, oferta en  
USE  presentació d’ofertes (2006) 

concurs oposició  
USE  concurs administratiu (4421) 

concurs oposició CE  
MT  1006 institucions de la Unió Europea i funció 

pública europea  
UF  concurs extern CE  

UF  concurs intern CE  
UF  oposició CE  
BT1  funció pública europea  
RT  concurs administratiu  

concurs públic  
USE  licitació (2006) 

concurs restringit  
USE  licitació (2006) 

concurs subhasta  
USE  licitació (2006) 

condecoració  
USE  distinció honorífica (2826) 

condemna  
USE  sanció penal (1216) 

condemna condicional  
USE  suspensió de la pena (1216) 

condemnat  
USE  reclús (1216) 

condensat, aliment  
USE  producte concentrat (6026) 

condensat, producte  
USE  producte concentrat (6026) 

condició d’admissió a examen  
USE  admissió a examen (3216) 

condició de jubilació  
SN  Conjunt de condicions requerides per obtenir 

la jubilació.  
MT  4406 ocupació  
UF  edat de jubilació  
BT1  cessament d’ocupació  
RT  pensió complementària  
RT  pensió de jubilació  

condició de la dona  
MT  2826 vida social  
UF  situació de la dona  
BT1  política social  
*NT1  *protecció de la dona  
RT  discriminació sexual  
RT  drets de la dona  
RT  igualtat home-dona  
RT  moviment feminista  

condició de treball  
SN  Factors físics, socials i administratius que confi-

guren el context en què un treballador exerceix 
la seva activitat professional.  

MT  4416 condicions i organització del treball  
NT1  entorn laboral  
NT1  ergonomia  

NT2  fisiologia del treball  
NT2  humanització del treball  
NT2  psicologia del treball  
NT3  absentisme  
NT3  satisfacció a la feina  
NT3  tensió psíquica  

NT1  lloc de treball  
NT1  seguretat en el treball  

NT2  accident laboral  
NT2  equip de protecció  
NT2  incapacitat laboral  

NT2  malaltia professional  
NT2  medicina del treball  
NT2  sanitat laboral  

*NT1  *telecentre  
RT  cultura organitzativa  
RT  inspecció del treball  
RT  norma de treball  
RT  protecció contra el soroll  
RT  sociologia del treball  

condició de vida  
MT  2821 marc social  
UF  estil de vida  
UF  gènere de vida  
UF  millora de les condicions de vida  
UF  mode de vida  
UF  ritme de vida  
BT1  condició socioeconòmica  

BT2  situació social  
RT  cost de la vida  
RT  necessitats fonamentals  
RT  nivell de vida  

condició econòmica  
MT  1611 creixement econòmic  
UF  aspecte econòmic  
NT1  activitat econòmica  
NT1  cost de la vida  
NT1  interdependència econòmica  
NT1  recurs econòmic  
NT1  situació econòmica  

NT2  conjuntura econòmica  

Condició Jurídica i Social de la Dona, Comissió de la  
USE  comissió tècnica ONU (7606) 

condició socioeconòmica  
MT  2821 marc social  
UF  aspecte socioeconòmic  
UF  estructura socioeconòmica  
UF  situació socioeconòmica  
BT1  situació social  
NT1  benestar social  
NT1  condició de vida  
NT1  qualitat de vida  

condicionada, ajuda  
USE  condicions de l’ajuda (0811) 

condicional, condemna  
USE  suspensió de la pena (1216) 

condicional, llibertat — (1216) 

condicional, remissió  
USE  suspensió de la pena (1216) 

condicionament del producte  
MT  2031 comercialització  
NT1  embotellament  
NT1  envasament  

NT2  producte d’envasament  
NT1  etiquetatge  
NT1  precondicionament  
NT1  producte a granel  
NT1  producte condicionat  
RT  tecnologia alimentària  

condicionament hidroelèctric  
USE  instal·lació hidroelèctrica (6621) 
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condicionat, aire  
USE  climatització (6831) 

condicionat, producte — (2031) 

condicions atmosfèriques  
MT  5211 medi natural  
UF  insolació  
UF  pluja  
UF  pluviositat  
UF  precipitacions  
UF  precipitació artificial  
UF  vent  
BT1  clima  
RT  atmosfera  
RT  desastre natural  
RT  meteorologia  

condicions de l’ajuda  
MT  0811 política de cooperació  
UF  ajuda condicionada  
UF  ajuda lligada  
UF  ajuda no lligada  
UF  ajuda no vinculada  
UF  ajuda vinculada  
UF  contrapartida de l’ajuda  
UF  modalitat de l’ajuda  
BT1  règim d’ajudes  

BT2  política d’ajudes  
RT  criteri d’elegibilitat  
RT  quota de finançament comunitari  

condicions de lliurament  
USE  lliurament (2036) 

condicions de treball, millora de les  
USE  humanització del treball (4416) 

condicions de vida i de treball, Fundació euro-
pea per a la millora de les — (1006) 

condicions de vida, millora de les  
USE  condició de vida (2821) 

condicions generals, plec de  
USE  licitació (2006) 

condicions penitenciàries  
USE  règim penitenciari (1216) 

condiment  
MT  6026 productes alimentaris  
UF  mostassa  
UF  vinagre  
BT1  producte alimentari complex  
RT  planta aromàtica  

condimentària, planta  
USE  planta aromàtica (6006) 

condomini  
USE  copropietat (1211) 

condonació de la pena  
USE  reducció de la pena (1216) 

condonació del deute fiscal  
MT  2446 fiscalitat  
BT1  política fiscal  

conducció acompanyada  
USE  ensenyament de la conducció (4806) 

conducció de vehicles, ensenyament de la  
USE  ensenyament de la conducció (4806) 

conducció, dispositiu de — (4811) 

conducció, durada de la — (4806) 

conducció, ensenyament de la — (4806) 

conducció, escola de  
USE  ensenyament de la conducció (4806) 

conducció, personal de — (4811) 

conducta, codi de — (0806) 

conducta, codi internacional de  
USE  codi de conducta (0806) 

conducta política  
USE  comportament polític (0431) 

conductisme  
USE  ciències del comportament (3611) 

conductometria  
USE  química analítica (3606) 

conductor  
USE  personal de conducció (4811) 

conductor, protecció del  
USE  seguretat a la carretera (4806) 

conductor, seguretat del  
USE  seguretat a la carretera (4806) 

conduir, carnet de  
USE  permís de conduir (4806) 

conduir europeu, carnet de  
USE  permís de conduir europeu (4806) 

conduir europeu, permís de — (4806) 

conduir, permís de — (4806) 

coneixement, economia del — (1621) 

coneixements, adquisició de — (3216) 

coneixements, avaluació de — (3216) 

coneixements, capitalització de  
USE  gestió de coneixements (4021) 

coneixements, control de  
USE  avaluació de coneixements (3216) 

coneixements, gestió de — (4021) 

coneixements, reciclatge de  
USE  reciclatge professional (4406) 

coneixements tècnics  
MT  6411 tecnologia i reglamentació tècnica  
UF  coneixements tècnics especialitzats  
UF  coneixements tècnològics  
UF  know-how  
BT1  tecnologia  
RT  cooperació industrial  
RT  independència tecnològica  

RT  obrer qualificat  
RT  professió tècnica  
RT  propietat industrial  

coneixements tècnics especialitzats  
USE  coneixements tècnics (6411) 

coneixements tècnològics  
USE  coneixements tècnics (6411) 

coneixements, transmissió de  
USE  gestió de coneixements (4021) 

*Conesa  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Conca de Barberà  

confecció  
USE  indústria de la confecció (6841) 

confecció, indústria de la — (6841) 

confeccionada, roba  
USE  vestit (6841) 

confederació d’estats  
USE  estat confederal (0406) 

Confederació Espanyola d’Organitzacions Em-
presarials  
USE  organització patronal (4426) 

Confederació Europea de Sindicats  
MT  7611 organitzacions europees  
MT  7626 organitzacions no governamentals  
UF  CES (confederació sindical)  
UF  ETUC  
BT1  organització europea  
BT1  organització no governamental  
NT1  Institut Sindical Europeu  
RT  confederació sindical  

Confederació Helvètica  
USE  Suïssa (7206+7231+7236) 

Confederació Internacional d’Organitzacions Sin-
dicals Lliures (CIOSL)  
USE  Confederació Sindical Internacional (7626) 

Confederació Mundial del Treball (CMT)  
USE  Confederació Sindical Internacional (7626) 

confederació patronal  
MT  4426 relacions laborals i dret del treball  
BT1  organització patronal  

BT2  interlocutor social  
BT3  relació laboral  

confederació sindical  
MT  4426 relacions laborals i dret del treball  
BT1  sindicat  

BT2  interlocutor social  
BT3  relació laboral  

RT  Confederació Europea de Sindicats  
RT  Confederació Sindical Internacional  

(confederació sindical), CES  
USE  Confederació Europea de Sindicats (7611+7626) 
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Confederació Sindical Internacional  
SN  Creada l’1 de novembre de 2006, va substituir 

la Confederació Internacional d’Organitzacions 
Sindicals Lliures (CIOSL) i la Confederació Mun-
dial del Treball (CMT).  

MT  7626 organitzacions no governamentals  
UF  Confederació Internacional d’Organitzacions 

Sindicals Lliures (CIOSL)  
UF  Confederació Mundial del Treball (CMT)  
UF  CSI  
UF  ITUC  
BT1  organització no governamental  
RT  confederació sindical  

Confederacions de la Indústria de la Comunitat 
Europea, Unió de  
USE  BusinessEurope (7611+7626) 

Confederacions Industrials i Empresarials d’Eu-
ropa, Unió de  
USE  BusinessEurope (7611+7626) 

confederal, estat — (0406) 

conferència cimera  
USE  reunió cimera (0806) 

conferència d’òrgans especialitzats en afers co-
munitaris  
USE  COSAC (0421) 

Conferència de Belgrad  
USE  OSCE (7621) 

conferència de caps d’estat  
USE  reunió cimera (0806) 

conferència de caps d’estat o de govern  
USE  Consell Europeu (1006) 

Conferència de les Nacions Unides  
USE  Conferència ONU (0806) 

Conferència de les Nacions Unides sobre 
Comerç i Desenvolupament  
MT  7606 Nacions Unides  
UF  Conucod  
UF  Unctad  
BT1  programes i fons de l’ONU  
NT1  Centre de Comerç Internacional  

Conferència de les Nacions Unides sobre el 
Medi Ambient i el Desenvolupament  
MT  7606 Nacions Unides  
UF  CNUMAD  
UF  cimera de la Terra  
UF  UNCED  
BT1  programes i fons de l’ONU  
RT  Conferència ONU  
RT  desenvolupament sostenible  

Conferència de Madrid  
USE  OSCE (7621) 

conferència de ministres  
MT  0806 política internacional  
BT1  reunió internacional  

BT2  política internacional  
RT  Consell de la Unió Europea  
RT  ministre  

Conferència de ministres Eureka  
USE  Eureka (6416) 

Conferència de Presidents i de Qüestors  
USE  mesa del PE (1006) 

Conferència de Viena  
USE  OSCE (7621) 

conferència europea  
MT  0806 política internacional  
BT1  conferència internacional  

BT2  reunió internacional  
BT3  política internacional  

Conferència Europea d’Administracions de Cor-
reus i Telecomunicacions  
USE  CEPT (7611) 

Conferència Europea d’Aviació Civil  
MT  7611 organitzacions europees  
UF  CEAC  
BT1  organització europea  
RT  aviació civil  
RT  Organització d’Aviació Civil Internacional  

Conferència Europea de Ministres de Trans-
ports  
MT  7621 organitzacions mundials  
UF  CEMT  
UF  ECMT  
BT1  OCDE  

BT2  organització mundial  
RT  transport per via navegable  
RT  transport terrestre  

Conferència Europea de Poders Locals  
USE  Congrés de Poders Locals i Regionals d’Eu-

ropa (7611) 

conferència intergovernamental CE  
SN  Designa una negociació entre els governs dels 

estats membres els resultats de la qual perme-
ten modificar els tractats.  

MT  1011 dret de la Unió Europea  
UF  CIG  
BT1  elaboració del dret comunitari  

BT2  dret comunitari  

conferència internacional  
MT  0806 política internacional  
BT1  reunió internacional  

BT2  política internacional  
NT1  conferència europea  
NT1  Conferència ONU  

Conferència Internacional del Treball  
SN  Òrgan de direcció de l’OIT format per delegaci-

ons nacionals que representen els governs, els 
empresaris i els treballadors.  

MT  7606 Nacions Unides  
UF  CIT  
UF  ILC  
BT1  Organització Internacional del Treball  

BT2  organisme especialitzat de les Nacions Uni-
des  

RT  treball  

conferència marítima  
SN  Cartel d’armadors. El codi de conducta de l’ONU 

té com a objectiu regular-ne la composició, el 

repartiment del tràfic entre els membres i els 
nolis que apliquen.  

MT  4821 transport marítim i fluvial  
BT1  transport marítim  

Conferència Nord-Sud  
USE  relació Nord-Sud (0806) 

Conferència ONU  
MT  0806 política internacional  
UF  Conferència de les Nacions Unides  
BT1  conferència internacional  

BT2  reunió internacional  
BT3  política internacional  

RT  Conferència de les Nacions Unides sobre el Medi 
Ambient i el Desenvolupament  

RT  ONU  

Conferència Permanent de Poders Locals i Regi-
onals d’Europa  
USE  Congrés de Poders Locals i Regionals d’Eu-

ropa (7611) 

Conferència sobre el Desarmament a Europa  
MT  0816 equilibri internacional  
BT1  seguretat internacional  
RT  política d’armament  

Conferència sobre Seguretat i Cooperació a Europa  
USE  OSCE (7621) 

conferència tripartida  
MT  4426 relacions laborals i dret del treball  
BT1  negociació col·lectiva  

BT2  relació laboral  

confessional, ensenyament — (3211) 

confessional, estat — (0406) 

confiança, abús de — (1216) 

confiança, qüestió de — (0421) 

confidencial, informació  
USE  confidencialitat (3231) 

confidencialitat  
MT  3231 informació i tractament de la informació  
UF  informació confidencial  
BT1  accés a la informació  

BT2  política d’informació  
NT1  secret d’estat  
RT  censura  
RT  protecció de les comunicacions  

confinament  
USE  restricció de llibertat (1216) 

confiscació de béns  
MT  1216 dret penal  
UF  segrest de béns  
BT1  sanció penal  
RT  embargament de béns  

confitar, pruna de  
USE  producte dessecat (6026) 

confiteria  
MT  6031 indústria agroalimentària  
UF  xocolateria  
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BT1  indústria alimentària  

RT  producte de confiteria  

confiteria, producte de — (6026) 

conflicte araboisraelià  
USE  qüestió de Palestina (0816) 

conflicte armat  
USE  guerra (0816) 

conflicte asimètric  
USE  guerra asimètrica (0816) 

conflicte col·lectiu  
USE  conflicte laboral (4426) 

conflicte comercial  
USE  disputa comercial (2021) 

*conflicte constitucional  
*MT  1206 fonts i branques del dret  

*BT1  control de constitucionalitat  

*BT2  Constitució  

*BT3  fonts del dret  

*NT1  *conflicte constitucional de competències  

*NT1  *conflicte en defensa de l’autonomia local  

*NT1  *conflicte entre òrgans constitucionals  

*conflicte constitucional de competències  
*MT  1206 fonts i branques del dret  

*BT1  *conflicte constitucional  

*BT2  control de constitucionalitat  

*BT3  Constitució  

*BT4  fonts del dret  

conflicte d’atribució  
USE  conflicte jurisdiccional (1226) 

conflicte d’interès  
USE  conflicte d’interessos (4426) 

conflicte d’interès, declaració de  
USE  conflicte d’interessos (4426) 

conflicte d’interès, risc de  
USE  conflicte d’interessos (4426) 

conflicte d’interessos  
MT  4426 relacions laborals i dret del treball  

UF  conflicte d’interès  

UF  declaració de conflicte d’interès  

UF  risc de conflicte d’interès  

BT1  deontologia professional  

BT2  organització de les professions  

RT  càrrec públic  

RT  funcionari  

RT  govern d’empresa  

conflicte de competències  
MT  0431 vida política i seguretat pública  

UF  conflicte de poders  

BT1  repartiment de competències  
BT2  competència institucional  
BT3  vida institucional  

RT  conflicte jurisdiccional  

conflicte de Kosovë  
USE  qüestió de Kosovo (0816) 

conflicte de Kosovo  
USE  qüestió de Kosovo (0816) 

conflicte de lleis  
USE  dret internacional privat (1231) 

conflicte de poders  
USE  conflicte de competències (0431) 

conflicte de treball  
USE  conflicte laboral (4426) 

conflicte del Caixmir  
USE  qüestió del Caixmir (0816) 

*conflicte en defensa de l’autonomia local  
*MT  1206 fonts i branques del dret  
*BT1  *conflicte constitucional  

*BT2  control de constitucionalitat  
*BT3  Constitució  

*BT4  fonts del dret  

conflicte entre lleis  
USE  dret internacional privat (1231) 

*conflicte entre òrgans constitucionals  
*MT  1206 fonts i branques del dret  
*BT1  *conflicte constitucional  

*BT2  control de constitucionalitat  
*BT3  Constitució  

*BT4  fonts del dret  

conflicte ètnic  
USE  conflicte interètnic (0431) 

conflicte generacional  
MT  2806 família  
BT1  família  

conflicte interètnic  
MT  0431 vida política i seguretat pública  
UF  conflicte ètnic  
UF  guerra tribal  
BT1  guerra civil  

BT2  violència política  
BT3  seguretat pública  

RT  grup ètnic  

conflicte internacional  
MT  0816 equilibri internacional  
UF  crisi internacional  
NT1  danys de guerra  
NT1  dret de la guerra  
NT1  guerra  

NT2  guerra asimètrica  
NT2  guerra d’independència  
NT2  guerra fronterera  
NT2  guerra nuclear  
NT2  neteja ètnica  
NT2  Primera Guerra Mundial  
NT2  Segona Guerra Mundial  

NT1  ingerència  
NT1  intervenció militar  

NT1  litigi internacional  
NT2  contenciós territorial  

NT1  ocupació militar  
NT1  prevenció de conflictes  
NT1  territori ocupat  
RT  dret internacional públic  
RT  neutralitat  

conflicte jurisdiccional  
MT  1226 organització de la justícia  
UF  conflicte d’atribució  
BT1  competència jurisdiccional  

BT2  sistema judicial  
RT  conflicte de competències  

conflicte laboral  
MT  4426 relacions laborals i dret del treball  
UF  conflicte col·lectiu  
UF  conflicte de treball  
UF  conflicte salarial  
BT1  relació laboral  
NT1  requisició de treballadors  
NT1  tancament patronal  
NT1  vaga  
RT  atur tècnic  
RT  jurisdicció laboral  

conflicte palestinoisraelià  
USE  qüestió de Palestina (0816) 

conflicte racial  
MT  1236 drets i llibertats  
BT1  discriminació racial  

BT2  lluita contra la discriminació  

conflicte religiós  
SN  No comprèn els debats teològics.  
MT  1236 drets i llibertats  
BT1  discriminació religiosa  

BT2  lluita contra la discriminació  
RT  guerra  
RT  religió  

conflicte russotxetxè  
USE  qüestió de Txetxènia (0816) 

conflicte salarial  
USE  conflicte laboral (4426) 

conflicte social  
MT  2826 vida social  
BT1  vida social  
NT1  lluita de classes  

conflicte txetxè  
USE  qüestió de Txetxènia (0816) 

conflictes, prevenció de — (0816) 

conflictes, solució de — (0816) 

conformitat CE, marca de — (6411) 

conformitat, certificat de  
USE  marca de qualitat (2031) 

conformitat, defecte de  
USE  producte defectuós (2026) 
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conformitat, marca comunitària de  
USE  marca de conformitat CE (6411) 

congelació  
MT  6036 tecnologia alimentària  
BT1  conservació d’aliments  

BT2  tecnologia alimentària  
RT  producte congelat  

congelació de lloguers  
USE  reglamentació de lloguers (2846) 

congelació de preus  
MT  2451 preus  
UF  blocatge de preus  
*UF  *bloqueig de preus  
BT1  control de preus  

BT2  política de preus  
RT  congelació salarial  

congelació de terres  
SN  Incitació a no conrear les terres com a mesura 

per limitar la producció agrícola. No l’hem de 
confondre amb “guaret”.  

MT  5611 producció i estructures agràries  
UF  prima per abandó  
BT1  política de producció agrícola  
RT  guaret  

congelació salarial  
MT  4421 administració i remuneració del personal  
BT1  política salarial  
RT  congelació de preus  

congelador  
USE  electrodomèstic (6826) 

congelador, vaixell  
USE  vaixell pesquer (5641) 

congelat, aliment  
USE  producte congelat (6026) 

congelat, plat  
USE  aliment preparat (6026) 

congelat, producte — (6026) 

congènit, defecte  
USE  malaltia congènita (2841) 

congènita, anomalia  
USE  malaltia congènita (2841) 

congènita, malaltia — (2841) 

congènita, malformació  
USE  malaltia congènita (2841) 

conglomerat d’empreses  
SN  Concentració que comporta diversificació de les 

activitats, i que es fa per compra d’altres empre-
ses seguida de fusió.  

MT  4006 organització de l’empresa  
UF  empresa d’activitats múltiples  
BT1  concentració econòmica  
RT  legislació antitrust  

Congo  
MT  7221 Àfrica  
MT  7231 geografia econòmica  
UF  República del Congo  
BT1  Àfrica central  

BT2  Àfrica subsahariana  
BT1  països de l’ACP  
BT1  països de la CEMAC  

Congo Belga  
USE  República Democràtica del Congo (7221+7231) 

Congo, República del  
USE  Congo (7221+7231) 

Congo, República Democràtica del — 
(7221+7231) 

congrés  
USE  acta de congrés (3221) 

congrés, acta de — (3221) 

congrés, comunicació en un  
USE  acta de congrés (3221) 

congrés d’un partit  
MT  0411 partit polític  
BT1  organització dels partits  
RT  acta de congrés  

Congrés de Poders Locals i Regionals d’Eu-
ropa  
MT  7611 organitzacions europees  
UF  CLRAE  
UF  Conferència Europea de Poders Locals  
UF  Conferència Permanent de Poders Locals i Re-

gionals d’Europa  
UF  CPLRE  
BT1  Consell d’Europa  

BT2  organització europea  

Congrés dels Diputats  
USE  cambra d’elecció directa (0421) 

Congrés, eleccions al  
USE  eleccions generals (0416) 

congrés, ponència de  
USE  acta de congrés (3221) 

coníferes  
USE  arbre perennifoli (5636) 

conill  
MT  5631 activitat agropecuària  
BT1  producció animal  
RT  animal per a pelleteria  
RT  carn de conill  
RT  rosegador  

conill, carn de — (6011) 

conjugal, separació  
USE  separació judicial (2806) 

conjugal, unió  
USE  matrimoni (2806) 

conjugal, violència  
USE  violència domèstica (2826) 

cònjuge  
USE  persona casada (2806) 

cònjuge col·laborador  
MT  4411 mercat laboral  
BT1  categoria professional  

conjunt de cooperació en matèria d’armament, 
Organisme  
USE  política europea d’armament (0821) 

Conjunt de les Nacions Unides sobre el VIH i la 
sida, Programa  
USE  ONUSIDA (7606) 

conjunt, desenvolupament  
USE  ajuda al desenvolupament (0811) 

conjunta, comissió  
USE  comissió ad hoc (0421) 

conjunta, empresa  
*USE  consorci (4016) 

conjuntura econòmica  
MT  1611 creixement econòmic  
UF  tendència econòmica  
BT1  situació econòmica  

BT2  condició econòmica  
RT  política econòmica  

conjuntura, enquesta de  
USE  enquesta econòmica (1631) 

conjuntural, atur — (4406) 

conjuntural, estoc — (2006) 

conjuntural, exacció  
USE  impost extraordinari (2446) 

conjuntural, fluctuació — (1611) 

conjuntural, política — (1606) 

Connacht  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions d’Irlanda  

conreable, terra — (5621) 

conreada, terra  
USE  terra agrícola (5621) 

conreador  
USE  agricultor (5616) 

conrear, terra sense  
USE  terra erma (5621) 

conreu alternatiu  
USE  producció agrícola alternativa (5611) 

conreu, canvi de  
USE  rotació de conreus (5621) 

conreu d’hivernacle  
MT  5621 explotació agrícola del sòl  
BT1  sistema de conreu  
RT  conreu d’hortalisses  
RT  horticultura  
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conreu d’hortalisses  
MT  5631 activitat agropecuària  
UF  producció d’hortalisses  
UF  producció d’hortalisses fresques  
UF  productes hortícoles  
BT1  producció vegetal  
RT  conreu d’hivernacle  
RT  conreu sota plàstic  
RT  hortalissa  
RT  hortalissa fresca  

conreu de cereals  
MT  5631 activitat agropecuària  
UF  producció de cereals  
BT1  producció vegetal  
RT  cereal  

conreu de plantes  
USE  producció vegetal (5631) 

conreu de regadiu  
MT  5621 explotació agrícola del sòl  
UF  agricultura de regadiu  
UF  regadiu  
BT1  sistema de conreu  
RT  irrigació  
RT  ordenació hidroagrícola  

conreu de secà  
MT  5621 explotació agrícola del sòl  
BT1  sistema de conreu  
RT  zona àrida  

conreu de xampinyons  
USE  fungicultura (5631) 

conreu en bancals  
MT  5621 explotació agrícola del sòl  
BT1  sistema de conreu  

conreu en túnels  
USE  conreu sota plàstic (5621) 

conreu energètic  
MT  5631 activitat agropecuària  
UF  planta energètica  
BT1  producció vegetal  
RT  biocombustible  
RT  bioenergia  
RT  recurs energètic  

conreu farratger  
MT  5631 activitat agropecuària  
UF  producció farratgera  
BT1  producció vegetal  
RT  aliment per al bestiar  
RT  cereal farratger  
RT  farratge  
RT  planta farratgera  
RT  remolatxa farratgera  

conreu hidropònic  
MT  5621 explotació agrícola del sòl  
BT1  sistema de conreu  

conreu industrial  
MT  5631 activitat agropecuària  
BT1  producció vegetal  
RT  agricultura intensiva  
RT  planta industrial  
RT  planta tèxtil  

conreu oleaginós  
MT  5631 activitat agropecuària  
BT1  producció vegetal  
RT  planta oleaginosa  

conreu, paràsit de  
USE  destrucció de conreus (5216) 

conreu per a consum propi  
MT  5631 activitat agropecuària  
UF  producció per a consum propi  
BT1  producció vegetal  
RT  producció alimentària  

conreu permanent  
MT  5621 explotació agrícola del sòl  
BT1  utilització de les terres  
RT  agricultura biològica  
RT  agricultura sostenible  

conreu, sistema de — (5621) 

conreu sota plàstic  
MT  5621 explotació agrícola del sòl  
UF  conreu en túnels  
BT1  sistema de conreu  
RT  conreu d’hortalisses  

conreu, tècnica de — (5621) 

conreu, terra de  
USE  terra conreable (5621) 

conreu tropical  
MT  5631 activitat agropecuària  
UF  agricultura tropical  
BT1  producció vegetal  
RT  fruit tropical  
RT  planta tropical  

conreu vegetal  
USE  producció vegetal (5631) 

conreus, destrucció de — (5216) 

conreus, manteniment de — (5621) 

conreus, rendiment dels  
USE  rendiment agrícola (5616) 

conreus, rotació de — (5621) 

consciència, clàusula de — (4426) 

consciència nacional  
USE  identitat nacional (2831) 

consciència, objecció de — (0821) 

consciència, objector de  
USE  objecció de consciència (0821) 

Consell ACP-CE  
USE  consell de ministres ACP-CE (1016) 

Consell ACP-CEE  
USE  consell de ministres ACP-CE (1016) 

consell comarcal  
USE  administració local (0436) 

Consell Constitucional  
USE  jurisdicció constitucional (1226) 

*Consell Consultiu de la Generalitat  
*MT  0406 marc polític  
*BT1  poder consultiu  

*BT2  poder polític  

consell d’administració  
MT  4006 organització de l’empresa  
BT1  estructura de l’empresa  
RT  gestió  
RT  societat anònima  

Consell d’Administració Fiduciària  
USE  Consell de Tutela ONU (7606) 

Consell d’afers econòmics i financers  
USE  Ecofin (1006) 

Consell d’Ajuda Mútua Econòmica (CAME)  
USE  Comecon (7621) 

Consell d’Àsia i el Pacífic  
SN  Organització inactiva creada el 14 de juny de 

1966 pels governs d’Austràlia, el Japó, la Repúbli-
ca de Corea, el Vietnam del Sud, Malàisia, Nova 
Zelanda i les Filipines. Dissolta el 1975 a causa 
del desacord dels seus membres pel que fa al re-
coneixement de la República Popular de la Xina.  

MT  7616 organitzacions extraeuropees  
UF  ASPAC  
BT1  organització asiàtica  

Consell d’Associació CE  
MT  1016 construcció europea  
UF  Comitè d’Associació  
UF  Consell de Cooperació  
BT1  òrgan mixt CE  

BT2  relacions de la Unió Europea  
RT  acord d’associació  

Consell d’Associació Euroatlàntic  
SN  El 1997 va substituir el Consell de Cooperació 

de l’Atlàntic Nord (CCAN). Agrupa els països 
membres de l’OTAN i els que en són socis en 
un espai de diàleg i de consulta sobre qüestions 
polítiques i de seguretat.  

MT  7621 organitzacions mundials  
UF  CAEA  
UF  Consell de Cooperació de l’Atlàntic Nord 

(CCAN)  
UF  EAPC  
BT1  OTAN  

BT2  organització mundial  
RT  Associació per la Pau  

Consell d’Estats de la Mar Bàltica  
SN  Fòrum polític per a la cooperació regional i inter-

governamental entre onze països de la regió de 
la mar Bàltica (Alemanya, Dinamarca, Estònia, 
Finlàndia, Islàndia, Letònia, Lituània, Noruega, 
Polònia, Rússia i Suècia) i la Comissió Europea.  

MT  7611 organitzacions europees  
UF  CBSS  
UF  CEMB  
BT1  organització europea  
RT  mar Bàltica  
RT  països bàltics  

Consell d’Europa  
MT  7611 organitzacions europees  
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BT1  organització europea  
NT1  Centre Europeu d’Investigació i Documenta-

ció Parlamentàries  
NT1  Congrés de Poders Locals i Regionals d’Eu-

ropa  
NT1  Consell de Cooperació Cultural  
NT1  fons del Consell d’Europa  
NT1  Tribunal Europeu de Drets Humans  
RT  Carta Social Europea  
RT  convenció europea  
RT  països del Consell d’Europa  

Consell d’Europa (CEB), Banc de Desenvolupa-
ment del  
USE  fons del Consell d’Europa (7611) 

Consell d’Europa, convenció del  
USE  convenció europea (0806) 

Consell d’Europa, Fons Cultural del  
USE  fons del Consell d’Europa (7611) 

Consell d’Europa, Fons de Restabliment del  
USE  fons del Consell d’Europa (7611) 

Consell d’Europa, fons del — (7611) 

Consell d’Europa, països del — (7236) 

Consell de Cooperació  
USE  Consell d’Associació CE (1016) 

Consell de Cooperació Cultural  
SN  El novembre del 2001, el Consell de Coopera-

ció Cultural (CCC) es va dividir en quatre co-
mitès directors: Comitè Director de l’Educació 
(Cded), Comitè Director d’Ensenyament Superi-
or i Investigació (CDESR), Comitè Director de la 
Cultura (Cdcult) i Comitè Director del Patrimoni 
Cultural (Cdpat).  

MT  7611 organitzacions europees  
UF  CCC  
UF  Comitè Director d’Ensenyament Superior i In-

vestigació (CDESR)  
UF  Comitè Director de l’Educació (Cded)  
UF  Comitè Director de la Cultura (Cdcult)  
UF  Comitè Director del Patrimoni Cultural (Cdpat)  
BT1  Consell d’Europa  

BT2  organització europea  

Consell de Cooperació de l’Atlàntic Nord (CCAN)  
USE  Consell d’Associació Euroatlàntic (7621) 

Consell de Cooperació del Golf  
MT  7616 organitzacions extraeuropees  
UF  CCG  
UF  Consell de Cooperació dels Estats Àrabs del 

Golf  
UF  GCC  
BT1  organització àrab  
RT  països del CCG  

Consell de Cooperació del Golf, països del  
USE  països del CCG (7231) 

Consell de Cooperació dels Estats Àrabs del Golf  
USE  Consell de Cooperació del Golf (7616) 

Consell de Cooperació Duanera (CCD)  
USE  Organització Mundial de Duanes (7621) 

Consell de Cooperació Econòmica a l’Àsia i el 
Pacífic  
USE  Cooperació Econòmica Àsia-Pacíf ic 

(7616+7621) 

consell de direcció  
USE  direcció de l’empresa (4006) 

Consell de Govern del BCE  
USE  òrgan de decisió UE (1006) 

Consell de l’Anzus  
USE  Anzus (7621) 

consell de l’EEE  
MT  1016 construcció europea  
BT1  institució comuna EEE  

BT2  òrgan mixt CE  
BT3  relacions de la Unió Europea  

Consell de la UE  
USE  Consell de la Unió Europea (1006) 

Consell de la Unió Europea  
SN  Principal instància de decisió de la Unió Euro-

pea. El formen els ministres dels estats mem-
bres encarregats de les qüestions de l’ordre del 
dia.  

MT  1006 institucions de la Unió Europea i funció 
pública europea  

UF  Consell de la UE  
UF  Consell de les Comunitats Europees  
UF  Consell de Ministres Europeu  
BT1  institució comunitària  
NT1  comitè del Consell de la Unió Europea  
NT1  Coreper  
NT1  Ecofin  
NT1  Presidència del Consell de la Unió Europea  
NT1  troica comunitària  
RT  conferència de ministres  
RT  poder d’iniciativa  
RT  poder de control  
RT  poder de decisió  

Consell de la Unió Europea, comitè del — 
(1006) 

Consell de la Unió Europea, Presidència del 
— (1006) 

Consell de la Unió Europea, resolució del — 
(1011) 

Consell de la Unitat Econòmica Àrab  
MT  7616 organitzacions extraeuropees  
UF  CAEU  
UF  CUEA  
BT1  organització àrab  
NT1  Mercat Comú Àrab  
RT  país del CUEA  

Consell de les Comunitats Europees  
USE  Consell de la Unió Europea (1006) 

consell de ministres  
MT  0436 poder executiu i administració pública  
BT1  Govern  

BT2  Executiu  

consell de ministres ACP-CE  
MT  1016 construcció europea  
UF  Consell ACP-CE  
UF  Consell ACP-CEE  
BT1  institució ACP-CE  

BT2  òrgan mixt CE  
BT3  relacions de la Unió Europea  

Consell de Ministres Europeu  
USE  Consell de la Unió Europea (1006) 

Consell de ministres, president del  
USE  cap del Govern (0436) 

Consell de Municipis d’Europa  
USE  Consell de Municipis i Regions d’Europa 

(7626) 

Consell de Municipis Europeus  
USE  Consell de Municipis i Regions d’Europa 

(7626) 

Consell de Municipis i Regions d’Europa  
MT  7626 organitzacions no governamentals  
UF  CEMR  
UF  CMRE  
UF  Consell de Municipis d’Europa  
UF  Consell de Municipis Europeus  
BT1  organització no governamental  
RT  agermanament  

Consell de Seguretat de les Nacions Unides  
USE  Consell de Seguretat ONU (7606) 

Consell de Seguretat ONU  
MT  7606 Nacions Unides  
UF  Consell de Seguretat de les Nacions Unides  
BT1  ONU  
NT1  Tribunal Penal Internacional (TPI)  
RT  forces multinacionals  

*Consell de Treball, Econòmic i Social de 
Catalunya  
*MT  4406 ocupació  
*BT1  política d’ocupació  

Consell de Tutela de les Nacions Unides  
USE  Consell de Tutela ONU (7606) 

Consell de Tutela ONU  
MT  7606 Nacions Unides  
UF  Consell d’Administració Fiduciària  
UF  Consell de Tutela de les Nacions Unides  
BT1  ONU  

consell de vigilància  
USE  cogestió (4426) 

Consell, decisió del  
USE  decisió CE (1011) 

Consell del Pacífic  
USE  Anzus (7621) 

Consell, dictamen del  
USE  dictamen CE (1011) 

Consell, directiva del  
USE  directiva CE (1011) 

Consell, directiva del Parlament Europeu i del  
USE  directiva CE (1011) 
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Consell Ecofin  
USE  Ecofin (1006) 

Consell Econòmic i Social de les Nacions Unides  
USE  Ecosoc (7606) 

Consell Econòmic i Social ONU  
USE  Ecosoc (7606) 

Consell Escandinau  
USE  Consell Nòrdic (7611) 

consell escolar  
USE  administració de l’ensenyament (3216) 

Consell Europeu  
SN  Reuneix els caps d’estat o de govern dels estats 

membres de la Unió Europea.  
MT  1006 institucions de la Unió Europea i funció 

pública europea  
UF  conferència de caps d’estat o de govern  
BT1  institució comunitària  
RT  reunió cimera  

Consell Europeu, resolució del — (1011) 

Consell General del BCE  
USE  òrgan de decisió UE (1006) 

Consell General del Poder Judicial  
USE  poder judicial (0406) 

consell insular  
USE  administració local (0436) 

Consell Mundial de l’Alimentació (CMA)  
USE  Programa Mundial d’Aliments (7606) 

Consell Nòrdic  
MT  7611 organitzacions europees  
UF  Consell Escandinau  
BT1  organització europea  
RT  països del Consell Nòrdic  

Consell Nòrdic, països del — (7236) 

Consell, recomanació del  
USE  recomanació CEE (1011) 

Consell, reglament del  
USE  reglament CE (1011) 

Consell, resolució del  
USE  resolució comunitària (1011) 

consell sindical  
USE  associació professional (4426) 

conseller  
USE  professió independent (4411) 

conseller agrari  
MT  5611 producció i estructures agràries  
BT1  extensió agrària  

BT2  política d’estructuració agrària  

*conseller autonòmic  
*MT  0436 poder executiu i administració pública  
*BT1  Govern  

*BT2  Executiu  

conseller militar  
USE  forces a l’estranger (0821) 

consensual, unió  
USE  unió lliure (2806) 

conseqüència de l’adhesió  
USE  adhesió a la Unió Europea (1016) 

conseqüència econòmica  
MT  1631 anàlisi econòmica  
UF  impacte econòmic  
UF  implicació econòmica  
BT1  anàlisi econòmica  

conserva  
USE  producte en conserva (6026) 

conserva, indústria de la  
USE  indústria conservera (6031) 

conserva, producte en — (6026) 

conservació, agent de — (6036) 

conservació d’aliments  
MT  6036 tecnologia alimentària  
UF  adobament d’aliments  
BT1  tecnologia alimentària  
NT1  congelació  
NT1  deshidratació  
NT1  irradiació  
NT1  liofilització  
NT1  pasteurització  
NT1  sobrecongelació  
RT  agent de conservació  
RT  indústria conservera  
RT  indústria del buit  
RT  indústria del fred  
RT  producte perible  

conservació de l’aigua  
USE  protecció de les aigües (5206) 

conservació de l’energia  
USE  emmagatzematge de l’energia (6606) 

conservació de la natura  
USE  protecció del medi ambient (5206) 

conservació de la pesca  
MT  5641 pesca  
UF  conservació de recursos pesquers  
BT1  gestió de la pesca  

BT2  política pesquera  
RT  conservació de recursos  

conservació de monuments  
USE  protecció del patrimoni (2831) 

conservació de recursos  
MT  5206 política del medi ambient  
UF  protecció dels recursos  
BT1  protecció del medi ambient  
RT  conservació de la pesca  
RT  protecció del sòl  
RT  recurs natural  

conservació de recursos pesquers  
USE  conservació de la pesca (5641) 

conservació de vies públiques  
USE  servei de vies públiques (2846) 

conservació del bosc  
USE  protecció del bosc (5636) 

conservació del medi ambient  
USE  protecció del medi ambient (5206) 

conservació del paisatge  
USE  protecció del paisatge (5206) 

conservació del patrimoni cultural  
USE  protecció del patrimoni (2831) 

conservació del sòl  
USE  protecció del sòl (5621) 

conservació digital  
USE  arxiu digital (3221) 

conservador, partit — (0411) 

conservadurisme  
MT  0406 marc polític  
BT1  ideologia política  
RT  partit conservador  

conservant alimentari  
USE  agent de conservació (6036) 

conservera, indústria — (6031) 

consigna de vot  
USE  disciplina de vot (0426) 

consignació pressupostària  
SN  Inscripció dels ingressos i les despeses al pres-

supost.  
MT  2436 hisenda pública i política pressupostària  
UF  inscripció en el pressupost  
BT1  política pressupostària  
RT  despesa extrapressupostària  

consignat, embalatge  
USE  dipòsit per producte contaminant (5206) 

consignat, envàs  
USE  dipòsit per producte contaminant (5206) 

consignat, producte  
USE  dipòsit per producte contaminant (5206) 

cònsol  
USE  professió diplomàtica (0806) 

consolat  
MT  0806 política internacional  
BT1  representació diplomàtica  

BT2  relació diplomàtica  
BT3  política internacional  

consolidació del deute  
SN  Operació per la qual es transforma part del deu-

te a curt termini en deute a llarg termini.  
MT  2436 hisenda pública i política pressupostària  
BT1  deute públic  

consolidació del dret comunitari  
MT  1011 dret de la Unió Europea  
BT1  dret comunitari  
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consolidat, balanç  
USE  balanç (4026) 

consolidat, compte — (4026) 

*consommateurs, Bureau européen des unions 
de   
*USE  BEUC (7611) 

consorci  
SN  Agrupació temporal d’empreses independents 

constituïda per fer una operació financera o eco-
nòmica. No l’hem de confondre ni amb “empre-
sa comuna”, ni amb “grup d’interès econòmic” 
ni amb “societat d’economia mixta”.  

MT  4016 forma jurídica de la societat  
UF  agrupació temporal d’empreses  
UF  associació temporal d’empreses  
*UF  empresa conjunta  
BT1  societat  
RT  control de concentracions  
RT  dret de la competència  
RT  empresa comuna  
RT  entesa  

Consorci Internacional de la Navegació Renana 
(CINR)  
USE  Unió Europea de la Navegació Fluvial (7611) 

Constanţa  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  Romania del Sud-est  

BT2  regions de Romania  

*Constantí  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Tarragonès  

Constitució  
MT  1206 fonts i branques del dret  
UF  llei constitucional  
UF  llei constitutiva  
BT1  fonts del dret  
NT1  control de constitucionalitat  

*NT2  *conflicte constitucional  
*NT3  *conflicte constitucional de competències  
*NT3  *conflicte en defensa de l’autonomia local  
*NT3  *conflicte entre òrgans constitucionals  

*NT2  *qüestió d’inconstitucionalitat  
*NT2  *recurs d’empara constitucional  
*NT2  *recurs d’inconstitucionalitat  

NT1  revisió de la Constitució  
RT  dret constitucional  

constitució d’un partit  
MT  0411 partit polític  
UF  creació d’un partit  
UF  dissolució d’un partit  
UF  fundació d’un partit  
UF  programa constitutiu d’un partit  
UF  prohibició d’un partit  
BT1  organització dels partits  

constitució de societats mercantils  
MT  4006 organització de l’empresa  
BT1  vida de l’empresa  
NT1  capital social  

NT2  ampliació de capital  

NT1  registre de societat  
RT  societat  

constitució de tutela  
USE  tutela (2806) 

constitució europea  
MT  1011 dret de la Unió Europea  
UF  tractat constitucional  
UF  tractat pel qual s’estableix una constitució per 

a Europa  
BT1  tractats de la UE  

constitució per a Europa, tractat pel qual s’es-
tableix una  
USE  constitució europea (1011) 

Constitució, revisió de la — (1206) 

*constitucional, conflicte  — (1206) 

Constitucional, Consell  
USE  jurisdicció constitucional (1226) 

*constitucional de competències, conflicte  — 
(1206) 

constitucional, dret — (1206) 

*constitucional, empara   
*USE  *recurs d’empara constitucional (1206) 

*constitucional, garantia  — (1236) 

constitucional, jurisdicció — (1226) 

constitucional, llei  
USE  Constitució (1206) 

constitucional, monarquia  
USE  monarquia parlamentària (0406) 

*constitucional, recurs d’empara  — (1206) 

constitucional, reforma  
USE  revisió de la Constitució (1206) 

constitucional, tractat  
USE  constitució europea (1011) 

Constitucional, Tribunal  
USE  jurisdicció constitucional (1226) 

constitucionalitat, control de — (1206) 

constitucionalitat de les lleis  
USE  control de constitucionalitat (1206) 

*constitucionals, conflicte entre òrgans  — 
(1206) 

constitucionals, drets  
USE  dret de l’individu (1236) 

*constitucionals, protecció dels drets i les lliber-
tats   
*USE  *garantia constitucional (1236) 

Constitucionals, Tribunal de Garanties  
USE  jurisdicció constitucional (1226) 

constituït, poder  
USE  poders públics (0406) 

constitutiu d’un partit, programa  
USE  constitució d’un partit (0411) 

constitutiva, llei  
USE  Constitució (1206) 

construcció  
USE  edifici (6831) 

construcció, acer de  
USE  acer (6816) 

construcció, ajuda a la — (2846) 

construcció clandestina  
USE  construcció il·legal (2846) 

construcció, cooperativa de crèdit a la  
USE  cooperativa de crèdit (2416) 

construcció, cost de la — (2846) 

construcció, crèdit a la  
USE  crèdit immobiliari (2416) 

construcció d’automòbils  
USE  indústria de l’automòbil (6821) 

construcció d’habitatges  
USE  política de l’habitatge (2846) 

construcció de carreteres  
MT  6831 construcció i obres públiques  
BT1  obres públiques  
RT  xarxa de carreteres  

construcció, equip de — (6831) 

construcció, foment de la  
USE  ajuda a la construcció (2846) 

construcció, fusta per a la — (6836) 

construcció hidràulica  
USE  ordenació hidràulica (6831) 

construcció il·legal  
MT  2846 urbanisme i construcció  
UF  construcció clandestina  
UF  construcció no autoritzada  
UF  construcció salvatge  
BT1  construcció urbana  

BT2  urbanisme  
RT  barri de barraques  

construcció, indústria de la — (6831) 

construcció, legislació de la  
USE  reglamentació de la construcció (2846) 

construcció, material de — (6831) 

construcció metàl·lica  
MT  6831 construcció i obres públiques  
UF  estructura metàl·lica  
BT1  indústria de la construcció  
RT  fusteria metàl·lica  
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construcció naval  
MT  6821 indústria mecànica  
UF  drassana  
UF  enginyeria naval  
UF  indústria naval  
BT1  indústria mecànica  
RT  vaixell  
RT  vaixell pesquer  

construcció no autoritzada  
USE  construcció il·legal (2846) 

construcció, norma de  
USE  reglamentació de la construcció (2846) 

construcció, panell de — (6831) 

construcció, permís de — (2846) 

construcció, placa de  
USE  panell de construcció (6831) 

construcció, política de — (2846) 

construcció, préstec per a la  
USE  crèdit immobiliari (2416) 

construcció, prima a la  
USE  ajuda a la construcció (2846) 

construcció, reglamentació de la — (2846) 

construcció salvatge  
USE  construcció il·legal (2846) 

construcció, tauler de  
USE  panell de construcció (6831) 

construcció, tècnica de — (6831) 

construcció, tècnica de la — (6831) 

construcció urbana  
MT  2846 urbanisme i construcció  
BT1  urbanisme  
NT1  construcció il·legal  

constructiu, vot de censura  
USE  moció de censura (0421) 

consuetudinari, dret — (1206) 

consular, protecció  
USE  protecció diplomàtica (0806) 

consulta als treballadors  
MT  4426 relacions laborals i dret del treball  
UF  consulta sindical  
BT1  participació dels treballadors  

BT2  relació laboral  

consulta d’informació  
MT  3231 informació i tractament de la informació  
BT1  informació  
RT  recerca documental  

consulta extraparlamentària  
USE  sessió pública (0426) 

consulta oberta  
USE  consulta pública (3226) 

consulta, procediment de  
USE  procediment consultiu (1011) 

consulta pública  
MT  3226 comunicació  
UF  consulta oberta  
UF  debat obert  
UF  debat públic  
BT1  política de comunicació  
RT  debat parlamentari  
RT  democràcia deliberativa  
RT  democràcia participativa  
RT  fòrum  
RT  opinió pública  
RT  societat civil (moviments d’opinió)  

consulta sindical  
USE  consulta als treballadors (4426) 

consultiu agrari, comitè  
USE  comitè agrícola CE (5606) 

consultiu agrícola, comitè  
USE  comitè agrícola CE (5606) 

consultiu CE, comitè — (1006) 

Consultiu CECA, Comitè  
USE  CECA (1016) 

consultiu d’Ocupació, Comitè  
USE  Comitè d’Ocupació (CE) (4406) 

*Consultiu de la Generalitat, Consell  — 
(0406) 

consultiu mixt EEE, comitè — (1016) 

consultiu, poder — (0406) 

consultiu, procediment — (1011) 

consultiva ACP-CE, Assemblea  
USE  assemblea paritària ACP-CE (1016) 

consultor  
USE  professió independent (4411) 

consultori de la Seguretat Social  
USE  centre mèdic (2841) 

consum  
MT  2026 consum  
NT1  autoconsum  
NT1  consum alimentari  
NT1  consum familiar  
NT1  consum final  
NT1  consum industrial  
NT1  consum interior  
NT1  consum mundial  
NT1  consum per capita  
NT1  demanda de consum  
NT1  despesa alimentària  
NT1  despesa de consum  
NT1  malbaratament  
NT1  societat de consum  
RT  agregat econòmic  
RT  consum d’energia  
RT  crèdit al consum  
RT  impost sobre el consum  
RT  nivell de vida  
RT  poder adquisitiu  

consum (xarxa EJE), xarxa per a la solució extra-
judicial de litigis de  
USE  xarxa de centres europeus dels consumidors 

(2026) 

consum, ajuda al  
USE  ajuda a la comercialització (1606) 

consum alimentari  
MT  2026 consum  
BT1  consum  
RT  consum d’aigua  
RT  nutrició  

consum, bé de — (2026) 

consum, cooperativa de — (2036) 

consum, crèdit al — (2416) 

consum d’aigua  
MT  5206 política del medi ambient  
BT1  gestió de l’aigua  
RT  aigua potable  
RT  consum alimentari  

consum d’energia  
MT  6606 política energètica  
BT1  balanç energètic  

BT2  política energètica  
RT  consum  

consum d’energia, impost sobre el  
USE  impost ecològic (5206) 

consum de drogues  
USE  toxicomania (2826) 

consum de les llars  
USE  consum familiar (2026) 

consum de masses, producte de  
USE  producte de gran consum (2026) 

consum, demanda de — (2026) 

consum, despesa de — (2026) 

consum durador, bé de  
USE  bé de consum (2026) 

consum, enquesta de — (2031) 

consum familiar  
MT  2026 consum  
UF  consum de les llars  
BT1  consum  
RT  endeutament  
RT  fallida civil  
RT  pressupost familiar  
RT  renda familiar  

consum final  
SN  L’utilitzarem per designar el que adquireixen els 

consumidors per satisfer directament les pròpi-
es necessitats.  

MT  2026 consum  
BT1  consum  
RT  agregat econòmic  

consum, gravamen sobre el  
USE  impost sobre el consum (2446) 
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consum, impost de  
USE  impost sobre el consum (2446) 

consum, impost específic sobre el  
USE  impost especial (2446) 

consum, impost sobre el — (2446) 

consum industrial  
MT  2026 consum  
BT1  consum  
RT  utilització de l’energia  

consum interior  
MT  2026 consum  
BT1  consum  
RT  mercat interior  
RT  utilització de l’energia  

consum, llet de — (6016) 

consum mundial  
MT  2026 consum  
BT1  consum  

consum no durador, bé de  
USE  bé de consum (2026) 

consum per capita  
MT  2026 consum  
UF  consum per habitant  
BT1  consum  

consum per habitant  
USE  consum per capita (2026) 

consum, política de  
USE  política dels consumidors (2026) 

consum, producte de gran — (2026) 

consum propi, conreu per a — (5631) 

consum propi, producció per a  
USE  conreu per a consum propi (5631) 

consum, societat de — (2026) 

consumidor  
MT  2026 consum  
NT1  comportament del consumidor  

NT2  hàbit alimentari  
NT2  hàbit de compra  
NT2  motivació del consumidor  

NT1  política dels consumidors  
NT1  protecció del consumidor  

NT2  informació al consumidor  
NT3  xarxa de centres europeus dels consumi-

dors  
NT2  moviment de consumidors  
NT2  qualitat del producte  
NT3  denominació del producte  
NT3  durada del producte  

NT2  seguretat del producte  
NT3  producte defectuós  

RT  BEUC  

Consumidor, Agència Europea d’Informació al  
USE  xarxa de centres europeus dels consumidors 

(2026) 

consumidor, comportament del — (2026) 

consumidor, defensa del  
USE  protecció del consumidor (2026) 

consumidor, drets del  
USE  protecció del consumidor (2026) 

consumidor, educació del  
USE  informació al consumidor (2026) 

consumidor, informació al — (2026) 

consumidor, motivació del — (2026) 

consumidor, preu al — (2451) 

consumidor, protecció del — (2026) 

consumidors, associació de  
USE  moviment de consumidors (2026) 

consumidors, cooperativa de  
USE  cooperativa de consum (2036) 

Consumidors, Institut de Salut i Protecció dels  
USE  Centre Comú d’Investigació (1006) 

Consumidors, Institut de Sanitat i Protecció dels  
USE  Centre Comú d’Investigació (1006) 

consumidors, moviment de — (2026) 

Consumidors, Oficina Europea de les Unions de  
USE  BEUC (7611) 

consumidors, organització de  
USE  moviment de consumidors (2026) 

consumidors, pla d’acció a favor dels  
USE  protecció del consumidor (2026) 

consumidors, política dels — (2026) 

consumidors, xarxa de centres europeus dels 
— (2026) 

consumisme  
USE  protecció del consumidor (2026) 

consums específics, impost sobre  
USE  impost especial (2446) 

contacte de l’Agrupació Europea d’Interès Eco-
nòmic, Comitè de  
USE  Agrupació Europea d’Interès Econòmic (4016) 

contacte, lents de  
USE  indústria òptica (6821) 

Contadora, Grup de — (7616) 

contagiosa, malaltia  
USE  malaltia infecciosa (2841) 

container  
USE  contenidor (4811) 

contamina paga, principi qui — (5206) 

contaminació  
MT  5216 deterioració del medi ambient  
UF  emissió contaminant  
UF  emissió de contaminant  

UF  pol·lució  
NT1  acidificació  
NT1  contaminació accidental  
NT1  contaminació acústica  
NT1  contaminació atmosfèrica  

NT2  efecte hivernacle  
NT1  contaminació d’origen agrícola  
NT1  contaminació de l’aigua  

NT2  contaminació fluvial  
NT2  contaminació marina  
NT3  contaminació d’origen terrestre  

NT2  eutrofització  
NT1  contaminació de les costes  
NT1  contaminació del sòl  
NT1  contaminació dels aliments  
NT1  contaminació estratosfèrica  
NT1  contaminació industrial  
*NT1  *contaminació lluminosa  
NT1  contaminació local  
NT1  contaminació orgànica  
NT1  contaminació per hidrocarburs  
NT1  contaminació per metalls  
NT1  contaminació per vaixells  
NT1  contaminació per vehicles automotors  
NT1  contaminació química  
NT1  contaminació radioactiva  

*NT2  *parallamps radioactiu  
NT1  contaminació tèrmica  
NT1  contaminació transfronterera  
RT  agent nociu  
RT  contaminant  
RT  cost de la contaminació  
RT  grau de contaminació  
RT  lluita contra la contaminació  
RT  permís de contaminació negociable  
RT  prevenció de la contaminació  
RT  vigilància del medi ambient  

contaminació accidental  
MT  5216 deterioració del medi ambient  
BT1  contaminació  
RT  accident nuclear  
RT  accident químic  
RT  prevenció de riscs  

contaminació acústica  
SN  L’utilitzarem per al fenomen de la contamina-

ció acústica considerat des d’un punt de vista 
general, i no per a les pertorbacions acústiques 
originades per una font identificada.  

MT  5216 deterioració del medi ambient  
UF  contaminació sonora  
BT1  contaminació  
RT  protecció contra el soroll  
RT  soroll  

contaminació atmosfèrica  
MT  5216 deterioració del medi ambient  
UF  contaminació de l’aire  
UF  qualitat de l’aire  
BT1  contaminació  
NT1  efecte hivernacle  
RT  atmosfera  
RT  contaminant atmosfèric  

contaminació, control de la — (5206) 

contaminació, cost de la — (5206) 

contaminació d’origen agrícola  
MT  5216 deterioració del medi ambient  
BT1  contaminació  
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RT  adob químic  
RT  plaguicida  
RT  residu agrícola  

contaminació d’origen terrestre  
SN  Contaminació del mar causada per abocaments 

procedents de la terra o per residus transpor-
tats pels rius.  

MT  5216 deterioració del medi ambient  
BT1  contaminació marina  

BT2  contaminació de l’aigua  
BT3  contaminació  

RT  curs d’aigua  

contaminació de l’aigua  
MT  5216 deterioració del medi ambient  
BT1  contaminació  
NT1  contaminació fluvial  
NT1  contaminació marina  

NT2  contaminació d’origen terrestre  
NT1  eutrofització  
RT  adob  
RT  aigua  
RT  gestió de l’aigua  
RT  protecció de les aigües  

contaminació de l’aire  
USE  contaminació atmosfèrica (5216) 

contaminació de les costes  
MT  5216 deterioració del medi ambient  
BT1  contaminació  
RT  aigües territorials  
RT  dret del mar  
RT  litoral  
RT  protecció del litoral  
RT  regió costanera  

contaminació del sòl  
MT  5216 deterioració del medi ambient  
UF  contaminació subterrània  
BT1  contaminació  
RT  adob  
RT  ciència del sòl  

contaminació dels aliments  
MT  5216 deterioració del medi ambient  
BT1  contaminació  
RT  additiu alimentari  
RT  higiene alimentària  
RT  inspecció d’aliments  
RT  intoxicació alimentària  
RT  producte alimentari  
RT  producte fitosanitari  
RT  protecció del consumidor  

contaminació dels mars  
USE  contaminació marina (5216) 

contaminació electromagnètica  
USE  pertorbació electromagnètica (5216) 

contaminació estratosfèrica  
MT  5216 deterioració del medi ambient  
UF  degradació de la capa d’ozó  
UF  destrucció de la capa d’ozó  
UF  deterioració de la capa d’ozó  
UF  reducció de la capa d’ozó  
BT1  contaminació  
RT  ozó  

contaminació fluvial  
MT  5216 deterioració del medi ambient  
BT1  contaminació de l’aigua  

BT2  contaminació  
RT  curs d’aigua  

contaminació, grau de — (5206) 

contaminació, impost sobre la  
USE  impost ecològic (5206) 

contaminació, índex de  
USE  grau de contaminació (5206) 

contaminació industrial  
MT  5216 deterioració del medi ambient  
BT1  contaminació  
RT  accident químic  
RT  permís de contaminació negociable  
RT  regió industrial  
RT  residu industrial  
RT  risc industrial  

contaminació, lluita contra la — (5206) 

*contaminació lluminosa  
*MT  5216 deterioració del medi ambient  
*UF  *contaminació per la llum  
*BT1  contaminació  
*RT  protecció del medi ambient  

contaminació local  
MT  5216 deterioració del medi ambient  
BT1  contaminació  
RT  gas amb efecte hivernacle  

contaminació marina  
MT  5216 deterioració del medi ambient  
UF  contaminació dels mars  
BT1  contaminació de l’aigua  

BT2  contaminació  
NT1  contaminació d’origen terrestre  
RT  dret del mar  
RT  immersió de residus  
RT  mar  
RT  oceà  

contaminació negociable, permís de — (5206) 

contaminació, nivell de  
USE  grau de contaminació (5206) 

contaminació orgànica  
MT  5216 deterioració del medi ambient  
BT1  contaminació  
RT  producte químic orgànic  

contaminació pel mercuri  
USE  contaminació per metalls (5216) 

contaminació pel plom  
USE  contaminació per metalls (5216) 

contaminació per hidrocarburs  
MT  5216 deterioració del medi ambient  
UF  contaminació per petroli  
UF  marea negra  
BT1  contaminació  
RT  hidrocarbur  

*contaminació per la llum  
*USE  *contaminació lluminosa (5216) 

contaminació per metalls  
MT  5216 deterioració del medi ambient  
UF  contaminació pel mercuri  
UF  contaminació pel plom  
BT1  contaminació  
RT  metall  

contaminació per petroli  
USE  contaminació per hidrocarburs (5216) 

contaminació per vaixells  
MT  5216 deterioració del medi ambient  
UF  abocament al mar  
UF  desgasificació  
UF  rentatge de tancs  
BT1  contaminació  
RT  dret del mar  
RT  hidrocarbur  
RT  transport marítim  

contaminació per vehicles automotors  
MT  5216 deterioració del medi ambient  
BT1  contaminació  
RT  automòbil  
RT  circulació urbana  
RT  gas de combustió  

contaminació, prevenció de la — (5206) 

contaminació química  
MT  5216 deterioració del medi ambient  
BT1  contaminació  
RT  accident químic  
RT  indústria química  

contaminació, quota de  
USE  permís de contaminació negociable (5206) 

contaminació radioactiva  
MT  5216 deterioració del medi ambient  
BT1  contaminació  
*NT1  *parallamps radioactiu  
RT  accident nuclear  
RT  efluent radioactiu  
RT  radiació ionitzant  
RT  radioactivitat  
RT  residu radioactiu  
RT  seguretat nuclear  

contaminació, reducció de la  
USE  lluita contra la contaminació (5206) 

contaminació sonora  
USE  contaminació acústica (5216) 

contaminació subterrània  
USE  contaminació del sòl (5216) 

contaminació tèrmica  
MT  5216 deterioració del medi ambient  
BT1  contaminació  
RT  emissió de calor  

contaminació transfronterera  
MT  5216 deterioració del medi ambient  
BT1  contaminació  
RT  dret territorial  

contaminació, vigilància de la  
USE  vigilància del medi ambient (5206) 
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contaminada, àrea  
USE  zona contaminada (5216) 

contaminada, regió  
USE  zona contaminada (5216) 

contaminada, zona — (5216) 

contaminador-pagador  
USE  principi qui contamina paga (5206) 

contaminant  
MT  5216 deterioració del medi ambient  
UF  microcontaminant  
UF  producte contaminant  
UF  substància contaminant  
BT1  agent nociu  
NT1  contaminant atmosfèric  

NT2  contaminant estratosfèric  
NT2  gas amb efecte hivernacle  
NT2  gas de combustió  
NT2  pols  

NT1  contaminant de l’aigua  
NT1  residu d’insecticida  
RT  contaminació  
RT  dipòsit per producte contaminant  
RT  metall pesant  

contaminant atmosfèric  
MT  5216 deterioració del medi ambient  
UF  contaminant de l’aire  
UF  fum  
BT1  contaminant  

BT2  agent nociu  
NT1  contaminant estratosfèric  
NT1  gas amb efecte hivernacle  
NT1  gas de combustió  
NT1  pols  
RT  contaminació atmosfèrica  
RT  seguretat en el treball  

contaminant de l’aigua  
MT  5216 deterioració del medi ambient  
BT1  contaminant  

BT2  agent nociu  

contaminant de l’aire  
USE  contaminant atmosfèric (5216) 

contaminant, dipòsit per producte — (5206) 

contaminant, emissió  
USE  contaminació (5216) 

contaminant, emissió de  
USE  contaminació (5216) 

contaminant estratosfèric  
MT  5216 deterioració del medi ambient  
UF  CFC  
UF  clorofluorocarbonis  
UF  gas degradant de la capa d’ozó  
UF  gas destructor de la capa d’ozó  
BT1  contaminant atmosfèric  

BT2  contaminant  
BT3  agent nociu  

contaminant, producte  
USE  contaminant (5216) 

contaminant, substància  
USE  contaminant (5216) 

contaminant, tecnologia no  
USE  tecnologia neta (6411) 

contaminant, vehicle no — (5206) 

contaminants, impost sobre els productes  
USE  impost ecològic (5206) 

contemporània, edat  
USE  història contemporània (3611) 

contemporània, història — (3611) 

contenciós administratiu, recurs — (1221) 

contenciós comunitari, recurs — (1221) 

contenciós electoral  
MT  0416 procediment electoral i sistema de votació  
UF  procediment contenciós electoral  
UF  recurs contenciós electoral  
BT1  verificació de l’escrutini  

BT2  votació  
NT1  frau electoral  
NT1  nul·litat de l’elecció  
RT  jurisdicció contenciosa administrativa  

contenciós electoral, procediment  
USE  contenciós electoral (0416) 

contenciós electoral, recurs  
USE  contenciós electoral (0416) 

contenciós entre l’Índia i el Pakistan  
USE  qüestió del Caixmir (0816) 

contenciós internacional  
USE  litigi internacional (0816) 

contenciós territorial  
MT  0816 equilibri internacional  
BT1  litigi internacional  

BT2  conflicte internacional  
RT  dret territorial  

contenciosa administrativa, jurisdicció — 
(1226) 

contenidor  
MT  4811 organització dels transports  
UF  container  
BT1  transport de mercaderies  

BT2  organització dels transports  

continent antàrtic  
USE  Antàrtida (5211) 

continent àrtic  
USE  Àrtida (5211) 

*continental, pesca   
*USE  pesca d’aigua dolça (5641) 

continental, plataforma — (5211) 

contingent  
USE  restricció quantitativa (2021) 

contingent aranzelari  
SN  Contingent que limita de manera rígida el volum 

de mercaderies que es poden importar amb sus-
pensió de drets.  

MT  2011 política aranzelària  
UF  contingent de dret reduït  
UF  contingent de dret zero  
UF  gestió de contingent aranzelari  
UF  obertura de contingent aranzelari  
UF  quota aranzelària  
UF  repartiment de contingent aranzelari  
BT1  política aranzelària  
RT  preferències generalitzades  
RT  producte sensible  

contingent aranzelari, gestió de  
USE  contingent aranzelari (2011) 

contingent aranzelari, obertura de  
USE  contingent aranzelari (2011) 

contingent aranzelari, repartiment de  
USE  contingent aranzelari (2011) 

contingent bilateral  
USE  quota de transport (4806) 

contingent de dret reduït  
USE  contingent aranzelari (2011) 

contingent de dret zero  
USE  contingent aranzelari (2011) 

contingent quantitatiu  
USE  restricció quantitativa (2021) 

contingentació  
USE  restricció quantitativa (2021) 

contingut de l’educació  
USE  programa d’ensenyament (3216) 

contínua, colada  
USE  indústria siderúrgica (6816) 

*contínua, formació   
*USE  formació professional contínua (4406) 

contínua, formació professional — (4406) 

contínua, producció — (6406) 

continuació de l’activitat agrària  
USE  successió de l’explotació agrària (5611) 

continuada, avaluació  
USE  avaluació de coneixements (3216) 

contraban  
USE  tràfic il·lícit (2006) 

contracció econòmica  
USE  recessió econòmica (1611) 

contracepció  
MT  2806 família  
UF  anticoncepció  
UF  anticonceptiu  
UF  contraconceptiu  
UF  mètode anticonceptiu  
BT1  control de natalitat  

BT2  planificació familiar  
RT  moviment feminista  

contraconceptiu  
USE  contracepció (2806) 
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contractació administrativa  
SN  Contracte que vincula un organisme públic i una 

altra part per tal de donar feina o serveis.  
MT  2006 política comercial  
UF  compra pública  
UF  concessió administrativa  
UF  contractació pública  
NT1  adjudicació de contracte administratiu  
NT1  concessió de serveis  
NT1  contractació directa  
NT1  contracte d’obres  
NT1  contracte de serveis  
NT1  contracte de subministraments  
NT1  licitació  
NT1  presentació d’ofertes  
RT  contracte administratiu  
RT  hisenda pública  
RT  lliure circulació de mercaderies  
RT  obstacle no aranzelari  
RT  partenariat públic-privat  

contractació de personal  
MT  4421 administració i remuneració del personal  
UF  selecció de personal a les empreses  
BT1  administració del personal  
NT1  captació de treballadors  
RT  qualificació professional  
RT  test psicomètric  

contractació directa  
SN  Possibilitat que té l’administració d’adjudicar 

arbitràriament un contracte després d’un con-
curs públic.  

MT  2006 política comercial  
UF  adjudicació directa  
BT1  contractació administrativa  

contractació pública  
USE  contractació administrativa (2006) 

contractació temporal  
USE  treball temporal (4406) 

contractar, capacitat de — (1211) 

contractat, personal — (0436) 

contracte  
MT  1211 dret civil  
UF  compromís  
UF  conclusió de contracte  
UF  dret contractual  
UF  signatura de contracte  
BT1  dret civil  
NT1  clàusula contractual  

NT2  clàusula abusiva  
NT2  clàusula compromissòria  

NT1  garantia  
NT2  solvència  

NT1  hipoteca  
NT1  mandat  
NT1  rescissió contractual  
RT  contracte administratiu  
RT  contracte comercial  
RT  contracte de transport  
RT  contracte de treball  
RT  cooperació judicial civil a la Unió Europea  
RT  dret mercantil  
RT  pòlissa d’assegurança  

contracte, adjudicació del  
USE  adjudicació de contracte administratiu (2006) 

contracte administratiu  
MT  0436 poder executiu i administració pública  
UF  contracte de l’estat  
UF  contracte públic  
UF  llei de contractes de l’estat  
UF  llei de contractes de les administracions pú-

bliques  
UF  objecte del contracte  
BT1  dret administratiu  
RT  contractació administrativa  
RT  contracte  

contracte administratiu, adjudicació de — 
(2006) 

contracte, atorgament del  
USE  adjudicació de contracte administratiu (2006) 

contracte, clàusula del  
USE  clàusula contractual (1211) 

contracte comercial  
SN  Contracte que, per la forma, la naturalesa o la 

qualitat de les parts signants, constitueix un acte 
de comerç.  

MT  2006 política comercial  
UF  contracte mercantil  
BT1  dret mercantil  
RT  contracte  

contracte, conclusió de  
USE  contracte (1211) 

contracte d’arrendament  
USE  contracte de lloguer (2846) 

contracte d’arrendament agrícola  
USE  contracte d’arrendament rústic (5616) 

contracte d’arrendament, durada del  
USE  durada del contracte del lloguer (2846) 

contracte d’arrendament rústic  
MT  5616 sistema d’explotació agrària  
UF  contracte d’arrendament agrícola  
BT1  arrendament rústic  

BT2  règim d’explotació  
RT  contracte de lloguer  

contracte d’assegurança  
USE  pòlissa d’assegurança (2431) 

contracte d’exclusiva  
USE  distribució exclusiva (4031) 

contracte d’execució d’obres  
USE  contracte d’obres (2006) 

contracte d’interinitat  
USE  treball temporal (4406) 

contracte d’obres  
MT  2006 política comercial  
UF  contracte d’execució d’obres  
UF  contracte públic d’obres  
UF  Directiva d’obres  
BT1  contractació administrativa  

contracte de comptes en participació  
USE  societat en participació (4016) 

contracte de franchising  
USE  franquícia comercial (2036) 

contracte de franquícia  
USE  franquícia comercial (2036) 

contracte de l’estat  
USE  contracte administratiu (0436) 

contracte de lísing  
USE  arrendament financer (2031) 

contracte de llicència  
USE  llicència de patent (6416) 

contracte de lloguer  
MT  2846 urbanisme i construcció  
UF  contracte d’arrendament  
BT1  arrendament immobiliari  
NT1  arrendament comercial  
NT1  dret de recuperació  
NT1  durada del contracte del lloguer  
RT  contracte d’arrendament rústic  

contracte de matrimoni  
USE  dret matrimonial (2806) 

contracte de serveis  
MT  2006 política comercial  
UF  contracte públic de serveis  
BT1  contractació administrativa  

contracte de subministraments  
MT  2006 política comercial  
UF  contracte públic de subministraments  
UF  Directiva de subministraments  
BT1  contractació administrativa  

contracte de transport  
MT  4811 organització dels transports  
BT1  organització dels transports  
RT  contracte  

contracte de treball  
SN  Contracte entre la persona que dóna feina i el 

treballador.  
MT  4421 administració i remuneració del personal  
BT1  administració del personal  
RT  contracte  
RT  treball temporal  

contracte del lloguer, durada del — (2846) 

contracte, disposició del  
USE  clàusula contractual (1211) 

contracte matrimonial  
USE  dret matrimonial (2806) 

contracte mercantil  
USE  contracte comercial (2006) 

contracte negociat a distància  
USE  venda a distància (2031) 

contracte, objecte del  
USE  contracte administratiu (0436) 

contracte per a la formació  
USE  formació en el lloc de treball (4406) 
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contracte públic  
USE  contracte administratiu (0436) 

contracte públic, adjudicació de  
USE  adjudicació de contracte administratiu (2006) 

contracte públic d’obres  
USE  contracte d’obres (2006) 

contracte públic de serveis  
USE  contracte de serveis (2006) 

contracte públic de subministraments  
USE  contracte de subministraments (2006) 

contracte, signatura de  
USE  contracte (1211) 

contractes de l’estat, llei de  
USE  contracte administratiu (0436) 

contractes de les administracions públiques, llei 
de  
USE  contracte administratiu (0436) 

contractual, agricultura — (5616) 

contractual, clàusula — (1211) 

contractual, disposició  
USE  clàusula contractual (1211) 

contractual, dret  
USE  contracte (1211) 

contractual, rescissió — (1211) 

contractual, responsabilitat — (1211) 

contraespionatge  
USE  servei secret (0821) 

contramestre  
USE  supervisor (4411) 

contrapartida d’un acord  
MT  0806 política internacional  
UF  compensació financera d’un acord  
UF  contrapartida financera d’un acord  
BT1  acord internacional  
RT  acord pesquer  

contrapartida de l’ajuda  
USE  condicions de l’ajuda (0811) 

contrapartida financera d’un acord  
USE  contrapartida d’un acord (0806) 

contraplacat  
MT  6836 indústria de la fusta  
BT1  producte de fusta  

BT2  indústria de la fusta  
RT  panell de construcció  

contravenció  
USE  infracció (1216) 

contribució  
USE  impost (2446) 

contribució del Feder  
USE  Fons Europeu de Desenvolupament Regio-

nal (1021) 

contribució del FEOGA Garantia  
USE  FEOGA Garantia (1021) 

contribució del FEOGA Orientació  
USE  FEOGA Orientació (1021) 

contribució del Fons de Cohesió  
USE  Fons de Cohesió (1021) 

contribució del Fons Social Europeu  
USE  Fons Social Europeu (1021) 

contribució del FSE  
USE  Fons Social Europeu (1021) 

contribució dels estats membres  
MT  1021 finances comunitàries  
UF  compensació pressupostària  
UF  contribució financera  
UF  correcció pressupostària  
BT1  finançament del pressupost comunitari  
NT1  beneficiari net  
NT1  contribuent net  

contribució financera  
USE  contribució dels estats membres (1021) 

contribució immobiliària  
USE  contribució territorial (2446) 

contribució PNB  
SN  Quart recurs introduït el 1988. Es tracta d’un re-

curs basat en el PNB i en l’aplicació d’un tipus, 
fixat en el marc del procediment pressupostari, 
a la suma dels PNB de tots els estats membres.  

MT  1021 finances comunitàries  
UF  quart recurs  
BT1  recursos propis  

BT2  finançament del pressupost comunitari  

contribució rústica  
USE  contribució territorial (2446) 

contribució territorial  
MT  2446 fiscalitat  
UF  contribució immobiliària  
UF  contribució rústica  
UF  contribució territorial rústica i pecuària  
UF  contribució territorial sobre la riquesa rústica 

i pecuària  
UF  contribució territorial sobre la riquesa urbana  
UF  contribució territorial urbana  
UF  impost immobiliari  
UF  impost sobre finques rústiques  
UF  impost sobre la propietat territorial  
UF  impost territorial  
BT1  impost sobre la renda  
RT  cadastre  
RT  política sobre la propietat agrària  
RT  propietat del sòl  

contribució territorial rústica i pecuària  
USE  contribució territorial (2446) 

contribució territorial sobre la riquesa rústica i 
pecuària  
USE  contribució territorial (2446) 

contribució territorial sobre la riquesa urbana  
USE  contribució territorial (2446) 

contribució territorial urbana  
USE  contribució territorial (2446) 

contribuent  
MT  2446 fiscalitat  
BT1  fiscalitat  

contribuent net  
MT  1021 finances comunitàries  
BT1  contribució dels estats membres  

BT2  finançament del pressupost comunitari  
RT  distribució del finançament comunitari  

contributiva, prestació no — (2836) 

control administratiu  
MT  0436 poder executiu i administració pública  
BT1  competències de l’Executiu  

BT2  Executiu  
RT  control de gestió  
RT  cooperació administrativa  
RT  jurisdicció contenciosa administrativa  
RT  poder de control  
RT  tutela administrativa  

control aeri  
MT  4806 política de transports  
UF  control de la circulació aèria  
UF  passadís aeri  
BT1  reglamentació de la circulació  
RT  aeroport  
RT  circulació aèria  
RT  Eurocontrol  
RT  seguretat aèria  
RT  transport aeri  

control antidopatge  
USE  dopatge (2826) 

control automàtic  
USE  automatització (6411) 

control, autoritat de  
USE  poder de control (0406) 

control comunitari  
MT  1011 dret de la Unió Europea  
BT1  ordre jurídic comunitari  

control d’aliments  
USE  inspecció d’aliments (2841) 

control d’armaments  
MT  0816 equilibri internacional  
BT1  seguretat internacional  
RT  política d’armament  

control d’exportacions d’armes convencionals i béns 
i tecnologia de doble ús, acord de Wassenaar sobre  
USE  acord de Wassenaar (7621) 

control d’identitat  
USE  control policíac (0431) 

control de canvis  
MT  2411 economia monetària  
UF  reglamentació de canvis  
BT1  política de canvis  
RT  dret bancari  
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control de carretera  
USE  control policíac (0431) 

control de comptes  
USE  control pressupostari (2441) 

control de concentracions  
MT  4031 competència  
BT1  dret de la competència  
RT  concentració econòmica  
RT  consorci  

control de coneixements  
USE  avaluació de coneixements (3216) 

control de constitucionalitat  
MT  1206 fonts i branques del dret  
UF  constitucionalitat de les lleis  
BT1  Constitució  

BT2  fonts del dret  
*NT1  *conflicte constitucional  

*NT2  *conflicte constitucional de competències  
*NT2  *conflicte en defensa de l’autonomia local  
*NT2  *conflicte entre òrgans constitucionals  

*NT1  *qüestió d’inconstitucionalitat  
*NT1  *recurs d’empara constitucional  
*NT1  *recurs d’inconstitucionalitat  
RT  jurisdicció constitucional  
RT  legalitat  

control de duana  
MT  2011 política aranzelària  
UF  control duaner  
BT1  reglamentació duanera  
RT  frontera intracomunitària  

control de gestió  
SN  Avaluació sistemàtica dels mètodes de gestió 

feta per equips pertanyents a l’organització o 
externs.  

MT  4021 gestió administrativa  
BT1  tècnica de gestió  
RT  auditoria  
RT  control administratiu  
RT  control financer  

control de l’empresa  
USE  participació (4006) 

control de la banca  
USE  inspecció bancària (2416) 

control de la circulació  
SN  L’utilitzarem en combinació amb la classe de 

transport que correspongui.  
MT  4806 política de transports  
BT1  reglamentació de la circulació  
RT  transport marítim  
RT  transport per via navegable  
RT  trànsit rodat  

control de la circulació aèria  
USE  control aeri (4806) 

control de la comunicació  
MT  3226 comunicació  
BT1  política de comunicació  
NT1  censura  
NT1  desinformació  
NT1  monopoli de la informació  
RT  llibertat d’informació  

control de la contaminació  
MT  5206 política del medi ambient  
BT1  lluita contra la contaminació  
NT1  grau de contaminació  

NT2  reducció de les emissions de gas  

control de la documentació del vehicle  
USE  control policíac (0431) 

Control de la Pesca, Agència Comunitària de 
— (1006) 

control de la qualitat dels productes agrícoles  
MT  5606 política agrària  
BT1  política agrària  
RT  norma de qualitat  
RT  qualitat del producte  

control de les ajudes de l’estat  
USE  control de les ajudes públiques (4031) 

control de les ajudes estatals  
USE  control de les ajudes públiques (4031) 

control de les ajudes públiques  
MT  4031 competència  
UF  control de les ajudes de l’estat  
UF  control de les ajudes estatals  
UF  notificació de l’ajuda pública  
BT1  dret de la competència  
RT  ajuda pública  
RT  denúncia davant la Comissió  

control de les exportacions  
MT  2006 política comercial  
BT1  política d’exportació  
RT  acord de Wassenaar  
RT  bé de doble ús  
RT  comerç d’armes  
RT  comerç d’art  
RT  no-proliferació d’armament  

control de les importacions  
USE  política d’importació (2006) 

Control de les Malalties, Centre Europeu per a 
la Prevenció i el — (1006) 

control de les migracions  
MT  2811 moviments migratoris  
BT1  política migratòria  

BT2  migració  
NT1  migració il·legal  
RT  admissió d’estrangers  

control de liquiditat  
MT  2411 economia monetària  
UF  open market  
UF  operació de mercat obert  
UF  política de mercat obert  
BT1  política monetària  
RT  dret bancari  
RT  política creditícia  

control de medicaments  
USE  farmacovigilància (2841) 

control de natalitat  
MT  2806 família  
UF  espaiament dels naixements  
BT1  planificació familiar  
NT1  avortament  

NT2  avortament il·legal  
NT2  avortament terapèutic  

NT1  contracepció  
NT1  esterilització  
RT  natalitat  
RT  política de natalitat  

control de no-proliferació  
USE  no-proliferació nuclear (0816) 

control de persones  
USE  control policíac (0431) 

control de preus  
MT  2451 preus  
BT1  política de preus  
NT1  congelació de preus  
NT1  fixació de preus màxims  
RT  inflació  

control de producció  
MT  6411 tecnologia i reglamentació tècnica  
UF  verificació de peces  
BT1  fabricació industrial  

control de productes alimentaris  
USE  inspecció d’aliments (2841) 

control de qualitat  
USE  anàlisi qualitativa (6416) 

control de qualitat de productes industrials  
SN  Verificació de la conformitat dels productes in-

dustrials amb determinades normes feta en les 
diferents fases de la fabricació.  

MT  6411 tecnologia i reglamentació tècnica  
UF  verificació de puresa  
UF  verificació de qualitat  
BT1  fabricació industrial  
RT  anàlisi qualitativa  
RT  cercle de qualitat  
RT  producte industrial  

control de seguiment mediambiental  
USE  vigilància del medi ambient (5206) 

control de seguretat d’Euratom  
USE  seguretat nuclear (6621) 

control del crèdit  
MT  2416 institucions financeres i de crèdit  
BT1  política creditícia  

control democràtic  
USE  control parlamentari (0421) 

control duaner  
USE  control de duana (2011) 

control estadístic  
USE  estadística (1631) 

control financer  
MT  2441 pressupost  
BT1  execució del pressupost  
RT  control de gestió  
RT  verificació de comptes  
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control fiscal  
MT  2446 fiscalitat  
UF  inspecció financera i tributària  
UF  inspecció fiscal  
UF  inspecció tributària  
UF  inspector d’Hisenda  
UF  inspector de tributs  
BT1  política fiscal  

control fitosanitari  
MT  5606 política agrària  
BT1  legislació fitosanitària  

BT2  política agrària  
RT  control sanitari  
RT  malaltia vegetal  
RT  producte fitosanitari  

control fronterer  
SN  L’utilitzarem únicament per als controls de per-

sones i els seus equipatges al moment de tra-
vessar una frontera.  

MT  0431 vida política i seguretat pública  
BT1  control policíac  

BT2  ordre públic  
BT3  seguretat pública  

RT  frontera  

control, full individual de  
USE  documentació del vehicle (4806) 

control, instància de — (0406) 

control jurisdiccional  
SN  Control que els tribunals judicials i administra-

tius fan de l’adequació a les lleis dels actes de 
les autoritats competents.  

MT  1221 justícia  
BT1  procediment judicial  

control multilateral de les exportacions (CO-
COM), Comitè de coordinació per al  
USE  acord de Wassenaar (7621) 

control nuclear  
USE  seguretat nuclear (6621) 

control parlamentari  
MT  0421 parlament  
UF  control democràtic  
BT1  competències del parlament  
*NT1  *compareixença parlamentària  
NT1  interpel·lació parlamentària  
NT1  investigació parlamentària  
NT1  moció de censura  
NT1  petició  
NT1  pregunta parlamentària  

NT2  pregunta escrita  
NT2  pregunta oral  

NT1  qüestió de confiança  
RT  comissió d’investigació  
RT  poder de control  
RT  política governamental  

control pesquer  
MT  5641 pesca  
UF  inspector de pesca  
BT1  regulació de la pesca  

BT2  política pesquera  

control, poder de — (0406) 

control policíac  
MT  0431 vida política i seguretat pública  
UF  control d’identitat  
UF  control de carretera  
UF  control de la documentació del vehicle  
UF  control de persones  
BT1  ordre públic  

BT2  seguretat pública  
NT1  control fronterer  
RT  document d’identitat  
RT  frontera intracomunitària  

control pressupostari  
MT  2441 pressupost  
UF  control de comptes  
*UF  *Sindicatura de Comptes  
UF  tribunal de comptes  
BT1  execució del pressupost  
RT  Tribunal de Comptes Europeu  
RT  verificació de comptes  

control sanitari  
MT  2841 sanitat  
UF  bioseguretat  
UF  inspecció sanitària  
UF  policia sanitària  
UF  prevenció sanitària  
UF  protecció sanitària  
UF  seguretat sanitària  
UF  vigilància de la salut  
BT1  legislació sanitària  

BT2  salut pública  
BT3  organització sanitària  

BT4  política sanitària  
RT  control fitosanitari  
RT  inspecció d’aliments  
RT  organisme modificat genèticament  

control, societat de  
USE  hòlding (4016) 

control tècnic  
USE  inspecció tècnica (4806) 

control veterinari  
USE  inspecció veterinària (5606) 

controlada (DOC), denominació d’origen  
USE  denominació d’origen (2031) 

controlada, vi amb denominació d’origen  
USE  vi de qualitat superior (6021) 

controls, reducció dels  
USE  simplificació de les formalitats (2011) 

controvèrsia internacional  
USE  litigi internacional (0816) 

controvèrsies, arranjament de  
USE  solució de conflictes (0816) 

Conucod  
USE  Conferència de les Nacions Unides sobre Co-

merç i Desenvolupament (7606) 

convalidació d’estudis  
USE  reconeixement d’estudis (3206) 

convalidació de diplomes  
USE  reconeixement de títols (3206) 

convalidació de títols  
USE  reconeixement de títols (3206) 

convenció, adhesió a una  
USE  adhesió a un acord (0806) 

Convenció CIV  
SN  Convenció internacional sobre el transport de 

viatgers i equipatges per ferrocarril.  
MT  4816 transport terrestre  
UF  CIV  
BT1  transport ferroviari  

BT2  transport terrestre  
RT  transport de viatgers  

Convenció de Drets Humans  
USE  Carta de Drets Humans (1236) 

Convenció de Ginebra  
USE  dret humanitari internacional (1236) 

convenció de les Nacions Unides  
USE  convenció ONU (0806) 

convenció del Consell d’Europa  
USE  convenció europea (0806) 

convenció europea  
MT  0806 política internacional  
UF  convenció del Consell d’Europa  
BT1  convenció internacional  

BT2  instrument internacional  
NT1  Convenció Europea de Drets Humans  
RT  Consell d’Europa  

Convenció Europea de Drets Humans  
MT  0806 política internacional  
UF  CEDH  
UF  conveni per a la protecció dels drets humans 

i de les llibertats fonamentals  
UF  ECHR (European Convention on Human 

Rights)  
BT1  convenció europea  

BT2  convenció internacional  
BT3  instrument internacional  

RT  Carta de Drets Humans  
RT  Carta dels drets fonamentals de la Unió Europea  

convenció internacional  
MT  0806 política internacional  
UF  convenció multilateral  
UF  conveni internacional  
BT1  instrument internacional  
NT1  convenció europea  

NT2  Convenció Europea de Drets Humans  
NT1  convenció ONU  
RT  acord pesquer  
RT  conveni ACP-CE  
RT  conveni fiscal  

convenció multilateral  
USE  convenció internacional (0806) 

convenció ONU  
MT  0806 política internacional  
UF  convenció de les Nacions Unides  
BT1  convenció internacional  

BT2  instrument internacional  

convencional, arma — (0821) 
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convencionals, drets  
USE  drets de l’ADC (1021) 

convencionals i béns i tecnologia de doble ús, acord 
de Wassenaar sobre control d’exportacions d’armes  
USE  acord de Wassenaar (7621) 

conveni ACP-CE  
MT  1016 construcció europea  
BT1  acord d’associació CE  

BT2  acord CE  
BT3  relacions de la Unió Europea  

NT1  acord de Cotonou  
NT1  Conveni d’Arusha  
NT1  Conveni de Lomé  

NT2  Conveni de Lomé I  
NT2  Conveni de Lomé II  
NT2  Conveni de Lomé III  
NT2  Conveni de Lomé IV  
NT2  Stabex  
NT2  Sysmin  

NT1  Conveni de Yaoundé  
RT  convenció internacional  
RT  països de l’ACP  

conveni, adhesió a un  
USE  adhesió a un acord (0806) 

conveni CE-països tercers  
USE  acord CE (1016) 

conveni CE-tercers països  
USE  acord CE (1016) 

conveni col·lectiu  
SN  Acord escrit sobre les condicions laborals a què 

han arribat les organitzacions de treballadors i 
d’empresaris.  

MT  4426 relacions laborals i dret del treball  
UF  acord col·lectiu  
BT1  relació laboral  

Conveni contra el Dopatge  
USE  dopatge (2826) 

conveni cultural  
USE  cooperació cultural (0811) 

Conveni d’Arusha  
MT  1016 construcció europea  
BT1  conveni ACP-CE  

BT2  acord d’associació CE  
BT3  acord CE  

BT4  relacions de la Unió Europea  
RT  zona de lliure comerç  

conveni de cooperació entre diferents adminis-
tracions  
USE  cooperació administrativa (0436) 

Conveni de Lomé  
MT  1016 construcció europea  
BT1  conveni ACP-CE  

BT2  acord d’associació CE  
BT3  acord CE  

BT4  relacions de la Unió Europea  
NT1  Conveni de Lomé I  
NT1  Conveni de Lomé II  
NT1  Conveni de Lomé III  
NT1  Conveni de Lomé IV  
NT1  Stabex  
NT1  Sysmin  

Conveni de Lomé I  
MT  1016 construcció europea  
BT1  Conveni de Lomé  

BT2  conveni ACP-CE  
BT3  acord d’associació CE  

BT4  acord CE  
BT5  relacions de la Unió Europea  

RT  Protocol del sucre  

Conveni de Lomé II  
MT  1016 construcció europea  
BT1  Conveni de Lomé  

BT2  conveni ACP-CE  
BT3  acord d’associació CE  

BT4  acord CE  
BT5  relacions de la Unió Europea  

Conveni de Lomé III  
MT  1016 construcció europea  
BT1  Conveni de Lomé  

BT2  conveni ACP-CE  
BT3  acord d’associació CE  

BT4  acord CE  
BT5  relacions de la Unió Europea  

Conveni de Lomé IV  
MT  1016 construcció europea  
BT1  Conveni de Lomé  

BT2  conveni ACP-CE  
BT3  acord d’associació CE  

BT4  acord CE  
BT5  relacions de la Unió Europea  

Conveni de Yaoundé  
MT  1016 construcció europea  
UF  Conveni de Yaoundé I  
UF  Conveni de Yaoundé II  
BT1  conveni ACP-CE  

BT2  acord d’associació CE  
BT3  acord CE  

BT4  relacions de la Unió Europea  
RT  països de l’EAMA  

Conveni de Yaoundé I  
USE  Conveni de Yaoundé (1016) 

Conveni de Yaoundé II  
USE  Conveni de Yaoundé (1016) 

conveni entre empreses  
USE  acord interempresarial (4006) 

conveni fiscal  
MT  2446 fiscalitat  
UF  acord fiscal  
UF  conveni fiscal bilateral  
UF  conveni fiscal internacional  
BT1  política fiscal  
RT  convenció internacional  

conveni fiscal bilateral  
USE  conveni fiscal (2446) 

conveni fiscal internacional  
USE  conveni fiscal (2446) 

conveni intergovernamental CE  
SN  Conveni entre estats membres en virtut del trac-

tat CE o de llurs competències internacionals. En 
general, es distingeix d’altres instruments inter-
nacionals pel que fa a la seva iniciativa, presa de 
comú acord pel Consell i la Comissió, i especial-

ment per la voluntat de crear un dret comú, per 
a la interpretació del qual el tribunal de justícia 
disposa de competències prejudicials.  

MT  1016 construcció europea  
BT1  relació intracomunitària  

BT2  aprofundiment de la Unió Europea  
RT  dret comunitari  

conveni internacional  
USE  convenció internacional (0806) 

conveni per a la protecció dels drets humans i de 
les llibertats fonamentals  
USE  Convenció Europea de Drets Humans (0806) 

conveniència, bandera de — (4821) 

conveniència, matrimoni de — (2806) 

Convention on Human Rights), ECHR (European  
USE  Convenció Europea de Drets Humans (0806) 

convergència, criteri de — (1606) 

convergència de les economies  
USE  convergència econòmica (1606) 

convergència dels resultats econòmics  
USE  convergència econòmica (1606) 

convergència econòmica  
MT  1606 política econòmica  
UF  convergència de les economies  
UF  convergència dels resultats econòmics  
UF  convergència monetària  
UF  harmonització econòmica  
BT1  política econòmica  
NT1  criteri de convergència  
RT  cooperació econòmica  
RT  coordinació de polítiques UEM  
RT  programa d’estabilitat  

convergència europea  
USE  integració europea (0811) 

convergència monetària  
USE  convergència econòmica (1606) 

Converses per a la Limitació d’Armes Estratègiques  
USE  acord SALT (0816) 

Converses sobre la reducció d’armes estratègi-
ques  
USE  acord START (0816) 

conversió agrícola, tipus de  
USE  tipus de canvi representatiu (5606) 

conversió de l’energia  
MT  6606 política energètica  
BT1  indústria energètica  
RT  energia neta  

conversió, doble tipus de  
USE  tipus de conversió (2411) 

conversió representatiu, tipus de  
USE  tipus de canvi representatiu (5606) 

conversió, tipus de — (2411) 
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convertibilitat monetària  
MT  2411 economia monetària  
BT1  política de canvis  
RT  acord monetari europeu  
RT  emissió de moneda  
RT  moneda  
RT  patró de canvis-or  

convertidor elèctric  
USE  màquina elèctrica (6826) 

convocatòria d’ofertes  
USE  licitació (2006) 

convocatòria de licitació  
USE  licitació (2006) 

conyac  
USE  aiguardent (6021) 

cooficial, llengua  
USE  llengua oficial (0431) 

Cook, illes — (7226+7231) 

COOP, EURO  
USE  cooperativa de consum (2036) 

Cooperació a Europa, Conferència sobre Segu-
retat i  
USE  OSCE (7621) 

Cooperació a Europa, Organització de Seguretat i  
USE  OSCE (7621) 

cooperació, acord de — (0806) 

cooperació administrativa  
MT  0436 poder executiu i administració pública  
UF  acord entre comunitats autònomes  
UF  acord entre l’estat i les comunitats autònomes  
UF  col·laboració entre diferents administracions  
UF  conveni de cooperació entre diferents admi-

nistracions  
UF  cooperació entre l’estat i les entitats locals  
UF  relació interadministrativa  
UF  relació interregional  
BT1  organització administrativa  
*NT1  *acord entre l’estat i les entitats locals  
*NT1  *acord entre les comunitats autònomes i les 

entitats locals  
*NT1  *cooperació entre comunitats autònomes  
*NT1  *cooperació estat-comunitats autònomes  
*NT1  *cooperació interdepartamental  
RT  control administratiu  
*RT  cooperació transfronterera  

cooperació agrícola  
MT  0811 política de cooperació  
BT1  política de cooperació  
RT  política agrària  

cooperació al desenvolupament  
USE  ajuda al desenvolupament (0811) 

cooperació araboafricana  
MT  0811 política de cooperació  
UF  diàleg araboafricà  
BT1  política de cooperació  

Cooperació, Associació Europea de — (1006) 

cooperació CE, acord de — (1016) 

cooperació científica  
MT  0811 política de cooperació  
BT1  política de cooperació  
NT1  intercanvi científic  
RT  COST  
RT  investigació científica  
RT  política d’investigació  

cooperació comercial  
MT  0811 política de cooperació  
BT1  política de cooperació  
RT  acord comercial  
RT  política comercial  

Cooperació, Consell de  
USE  Consell d’Associació CE (1016) 

cooperació cultural  
MT  0811 política de cooperació  
UF  acord cultural  
UF  conveni cultural  
BT1  política de cooperació  
RT  organització cultural  
RT  política cultural  
RT  relació cultural  

Cooperació Cultural, Consell de — (7611) 

Cooperació de l’Atlàntic Nord (CCAN), Consell de  
USE  Consell d’Associació Euroatlàntic (7621) 

Cooperació del Golf, Consell de — (7616) 

Cooperació del Golf, països del Consell de  
USE  països del CCG (7231) 

Cooperació dels Estats Àrabs del Golf, Consell de  
USE  Consell de Cooperació del Golf (7616) 

cooperació duanera  
MT  0811 política de cooperació  
BT1  política de cooperació  
RT  cooperació policíaca UE  
RT  duana  
RT  reglamentació duanera  
RT  unió duanera  

Cooperació Duanera (CCD), Consell de  
USE  Organització Mundial de Duanes (7621) 

cooperació econòmica  
MT  0811 política de cooperació  
BT1  política de cooperació  
RT  acord econòmic  
RT  ajuda econòmica  
RT  convergència econòmica  
RT  cooperació monetària  
RT  integració econòmica  
RT  política econòmica  
RT  relació econòmica  

Cooperació Econòmica (OECE), Organització 
Europea de  
USE  OCDE (7621) 

Cooperació Econòmica a l’Àsia i el Pacífic, Con-
sell de  
USE  Cooperació Econòmica Àsia-Pacíf ic 

(7616+7621) 

Cooperació Econòmica Àsia-Pacífic  
MT  7616 organitzacions extraeuropees  
MT  7621 organitzacions mundials  
UF  APEC  
*UF  *Asia-Pacific Economic Cooperation  
UF  Associació de Cooperació Econòmica Àsia-

Pacífic  
UF  Consell de Cooperació Econòmica a l’Àsia i el 

Pacífic  
UF  Fòrum de Cooperació Econòmica Àsia-Pacífic  
BT1  organització asiàtica  
BT1  organització mundial  
RT  país de l’APEC  

Cooperació Econòmica Àsia-Pacífic, Associació 
de  
USE  Cooperació Econòmica Àsia-Pacíf ic 

(7616+7621) 

Cooperació Econòmica Àsia-Pacífic, Fòrum de  
USE  Cooperació Econòmica Àsia-Pacíf ic 

(7616+7621) 

Cooperació Econòmica, Lliga Europea de — 
(7611+7626) 

cooperació en els afers interns  
SN  Concepte històric que representa la cooperació 

a l’àmbit de la justícia i els afers d’interior, que 
després es va integrar en l’acord de Schengen i 
més tard en el marc institucional de la Unió Eu-
ropea. Utilitzarem “ELSJ” (espai dellibertat, se-
guretat i justícia).  

MT  1016 construcció europea  
BT1  Unió Europea  
RT  acord de Schengen  

cooperació en matèria d’armament, Organisme 
conjunt de  
USE  política europea d’armament (0821) 

cooperació en matèria d’educació  
MT  0811 política de cooperació  
BT1  política de cooperació  
RT  política educativa  

*cooperació entre comunitats autònomes  
*MT  0436 poder executiu i administració pública  
*BT1  cooperació administrativa  

*BT2  organització administrativa  
*RT  cooperació transfronterera  

cooperació entre diferents administracions, con-
veni de  
USE  cooperació administrativa (0436) 

cooperació entre empreses  
USE  cooperació interempresarial (4006) 

cooperació entre l’estat i les entitats locals  
USE  cooperació administrativa (0436) 

*cooperació estat-comunitats autònomes  
*MT  0436 poder executiu i administració pública  
*BT1  cooperació administrativa  

*BT2  organització administrativa  

cooperació euroàrab  
MT  0811 política de cooperació  
UF  diàleg euroàrab  
UF  relació euroàrab  
BT1  política de cooperació  
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cooperació europea  
MT  0811 política de cooperació  
BT1  cooperació internacional  

BT2  política de cooperació  
NT1  integració europea  

NT2  euroescepticisme  
NT2  foment de la idea d’Europa  
NT3  símbol europeu  
NT3  visió d’Europa  

NT2  història d’Europa  
NT2  moviment antieuropeista  
NT2  moviment europeu  

RT  acord de cooperació  
RT  cooperació intergovernamental UE  
RT  reunió cimera  

cooperació europea en matèria d’armament  
USE  política europea d’armament (0821) 

cooperació financera  
MT  0811 política de cooperació  
BT1  política de cooperació  
RT  acord financer  
RT  ajuda financera  
RT  Banc Mundial  
RT  cooperació monetària  

cooperació fiscal europea  
MT  2446 fiscalitat  
BT1  política fiscal  

Cooperació i Desenvolupament Econòmics, Or-
ganització de  
USE  OCDE (7621) 

cooperació industrial  
MT  0811 política de cooperació  
BT1  política de cooperació  
NT1  acord de complementarietat  
RT  coneixements tècnics  
RT  espai industrial europeu  
RT  investigació industrial  
RT  normalització  
RT  política industrial  
RT  relació interindustrial  

cooperació institucional  
MT  0431 vida política i seguretat pública  
UF  concertació institucional  
UF  cooperació interinstitucional  
BT1  relació interinstitucional  

BT2  vida institucional  
RT  cooperació interinstitucional CE  

cooperació intercomunal  
USE  associació d’entitats locals (0436) 

*cooperació interdepartamental  
*SN  *L’utilitzarem per descriure tots els processos 

de cooperació entre diferents serveis o òrgans 
d’una mateixa administració. L’acompanyarem, 
si escau, de l’administració de què es tracti.  

*MT  0436 poder executiu i administració pública  
*BT1  cooperació administrativa  

*BT2  organització administrativa  

cooperació interempresarial  
MT  4006 organització de l’empresa  
UF  associació d’empreses  
UF  cooperació entre empreses  
UF  Oficina d’apropament de les empreses  
BT1  política de l’empresa  

NT1  acord interempresarial  
RT  grup d’interès econòmic  
RT  relació interindustrial  

cooperació intergovernamental UE  
MT  1016 construcció europea  
UF  mètode intergovernamental  
BT1  Unió Europea  
RT  cooperació europea  
RT  instrument jurídic intergovernamental  

cooperació interinstitucional  
USE  cooperació institucional (0431) 

cooperació interinstitucional CE  
MT  1006 institucions de la Unió Europea i funció 

pública europea  
BT1  relació interinstitucional CE  

BT2  funcionament institucional  
RT  cooperació institucional  

cooperació intermunicipal  
USE  associació d’entitats locals (0436) 

cooperació internacional  
MT  0811 política de cooperació  
BT1  política de cooperació  
NT1  cooperació europea  

NT2  integració europea  
NT3  euroescepticisme  
NT3  foment de la idea d’Europa  

NT4  símbol europeu  
NT4  visió d’Europa  

NT3  història d’Europa  
NT3  moviment antieuropeista  
NT3  moviment europeu  

RT  acord de cooperació  
RT  acord internacional  
RT  cooperant  
RT  política exterior  
RT  relació bilateral  
RT  relació internacional  
RT  relació multilateral  
RT  reunió internacional  

cooperació interparlamentària  
MT  0421 parlament  
BT1  relació interparlamentària  
NT1  COSAC  
RT  unió interparlamentària  

cooperació interregional  
USE  cooperació regional (0811) 

cooperació judicial  
SN  Cooperació entre els òrgans judicials de dife-

rents estats, que pot abastar l’ajuda mútua, el 
reconeixement i l’execució de sentències.  

MT  0811 política de cooperació  
UF  assistència judicial mútua  
BT1  política de cooperació  
NT1  espai judicial europeu  
RT  cooperació judicial civil a la Unió Europea  
RT  cooperació judicial penal UE  
RT  protecció de testimonis  
RT  terrorisme  
RT  trasllat de presos  

cooperació judicial, agència europea per a l’en-
fortiment de la  
USE  Eurojust (1016) 

cooperació judicial civil a la Unió Europea  
MT  1016 construcció europea  
UF  xarxa judicial europea en matèria civil i mer-

cantil  
BT1  espai de llibertat, seguretat i justícia  

BT2  Unió Europea  
RT  acció civil  
RT  ajuda a les víctimes  
RT  assistència judicial  
RT  contracte  
RT  cooperació judicial  
RT  lliure circulació de persones  
RT  política comunitària  
RT  principi de reconeixement mutu  
RT  responsabilitat dels pares  

cooperació judicial i duanera (grup director II), 
grup de  
USE  òrgan de cooperació judicial i policial UE 

(1016) 

cooperació judicial i policial UE, òrgan de — 
(1016) 

cooperació judicial penal UE  
MT  1016 construcció europea  
UF  ajuda mútua judicial penal a la Unió Europea  
UF  xarxa judicial europea en matèria penal  
BT1  espai de llibertat, seguretat i justícia  

BT2  Unió Europea  
NT1  Eurojust  
NT1  manament de detenció europeu  
RT  acció penal  
RT  cooperació judicial  
RT  decisió marc  
RT  posició comuna  

cooperació jurídica  
SN  Cooperació entre estats per elaborar normes co-

munes o harmonitzar legislació.  
MT  0811 política de cooperació  
BT1  política de cooperació  
RT  aproximació de legislacions  

cooperació mediambiental  
SN  Cooperació en l’àmbit de la protecció del medi 

ambient.  
MT  0811 política de cooperació  
BT1  política de cooperació  
RT  protecció del medi ambient  

cooperació militar  
MT  0811 política de cooperació  
UF  ajuda militar  
BT1  política de cooperació  
RT  Comitè Militar de la UE  
RT  Cos d’Exèrcit Europeu  
RT  forces a l’estranger  
RT  força de reacció ràpida  
RT  política de defensa  

cooperació monetària  
MT  2406 relacions monetàries  
BT1  relacions monetàries  
RT  cooperació econòmica  
RT  cooperació financera  
RT  mecanisme de suport  
RT  Unió Econòmica i Monetària  

Cooperació Monetària CE, Fons de  
USE  Fons Europeu de Cooperació Monetària 

(2406) 
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Cooperació Monetària, Fons Europeu de — 
(2406) 

cooperació Nord-Sud  
USE  relació Nord-Sud (0806) 

cooperació operativa en les fronteres exteriors, 
Agència europea per a la gestió de la  
USE  Frontex (1006) 

cooperació policíaca  
MT  0811 política de cooperació  
BT1  política de cooperació  
RT  cooperació policíaca UE  
*RT  força de natura militar  
RT  Interpol  
*RT  policia  

cooperació policíaca i duanera a la Unió Europea  
USE  cooperació policíaca UE (1016) 

cooperació policíaca UE  
MT  1016 construcció europea  
UF  cooperació policial UE  
UF  cooperació policíaca i duanera a la Unió Eu-

ropea  
BT1  espai de llibertat, seguretat i justícia  

BT2  Unió Europea  
NT1  Escola Europea de Policia  
NT1  Europol  
RT  cooperació duanera  
RT  cooperació policíaca  
RT  decisió marc  
RT  posició comuna  
RT  Sistema d’Informació Schengen  

cooperació policial UE  
USE  cooperació policíaca UE (1016) 

cooperació política  
MT  0811 política de cooperació  
BT1  política de cooperació  
NT1  integració política  

NT2  aproximació de polítiques  
RT  cooperació política europea  
RT  política  

cooperació, política de — (0811) 

cooperació política europea  
SN  Projecte de coordinació de les polítiques exteri-

ors entre els estats membres iniciat els anys 70. 
La CPE està integrada en el tractat de la Unió 
Europea i ha estat oficialitzada com a “política 
estrangera de seguretat comuna”. Utilitzarem 
“PESC”.  

MT  1016 construcció europea  
UF  CPE  
BT1  aprofundiment de la Unió Europea  
RT  Acta Única Europea  
RT  cooperació política  
RT  espai judicial europeu  
RT  integració política  
RT  troica comunitària  

cooperació, procediment de — (1011) 

cooperació reforçada  
SN  Principi que permet als estats membres interes-

sats de progressar a ritmes diferents o amb ob-
jectius diferents fora del marc institucional de 
la Unió Europea.  

MT  1016 construcció europea  
UF  integració diferenciada  
UF  nucli dur  
BT1  aprofundiment de la Unió Europea  

cooperació regional  
MT  0811 política de cooperació  
UF  cooperació interregional  
BT1  política de cooperació  
RT  ajuda regional  
RT  política agrària regional  
RT  política industrial  
RT  política regional  

cooperació regional, Associació de l’Àsia del 
Sud de — (7616) 

cooperació regional de l’Àsia del Sud (ACRAS), 
Associació de  
USE  Associació de l’Àsia del Sud de cooperació re-

gional (7616) 

cooperació Sud-Sud  
MT  0811 política de cooperació  
UF  diàleg Sud-Sud  
UF  relació Sud-Sud  
BT1  política de cooperació  
RT  país en desenvolupament  

cooperació tècnica  
MT  0811 política de cooperació  
UF  assistència tècnica  
BT1  política de cooperació  
RT  tecnologia  

cooperació transfronterera  
MT  0811 política de cooperació  
UF  integració fronterera  
UF  integració transfronterera  
BT1  política de cooperació  
RT  acord de cooperació  
*RT  cooperació administrativa  
*RT  *cooperació entre comunitats autònomes  
RT  regió fronterera  

cooperació UE-OTAN  
MT  1016 construcció europea  
BT1  PESD  

BT2  PESC  
BT3  Unió Europea  

RT  exèrcit  
RT  intervenció militar  
RT  OTAN  

cooperant  
MT  0811 política de cooperació  
BT1  política d’ajudes  
RT  cooperació internacional  

cooperant internacional  
USE  voluntari internacional (0811) 

*Cooperation, Asia-Pacific Economic   
*USE  Cooperació Econòmica Àsia-Pacífic 

(7616+7621) 

cooperatiu, banc — (2416) 

cooperativa  
MT  4016 forma jurídica de la societat  
UF  agrupació cooperativa  
UF  cooperativa de producció  

UF  empresa cooperativa  
UF  societat cooperativa  
BT1  societat  
NT1  cooperativa europea  
RT  cooperativa agrícola  
RT  cooperativa de consum  
RT  cooperativa de crèdit  
RT  economia social  

cooperativa agrícola  
MT  5616 sistema d’explotació agrària  
UF  cooperativa agrícola de distribució  
UF  cooperativa agrícola de producció  
UF  cooperativa d’agricultors  
UF  cooperativa de ramaders  
UF  cooperativa lletera  
UF  cooperativa vitícola  
BT1  agrupació d’explotacions  

BT2  sistema d’explotació agrària  
RT  cooperativa  
RT  explotació lletera  
RT  granja col·lectiva  

cooperativa agrícola de distribució  
USE  cooperativa agrícola (5616) 

cooperativa agrícola de producció  
USE  cooperativa agrícola (5616) 

cooperativa, agrupació  
USE  cooperativa (4016) 

cooperativa d’agricultors  
USE  cooperativa agrícola (5616) 

cooperativa d’habitatges  
MT  2846 urbanisme i construcció  
BT1  habitatge  

cooperativa de compra  
SN  Associació d’empreses per aconseguir dels sub-

ministradors condicions millors que les que po-
drien obtenir per separat.  

MT  2036 distribució  
UF  agrupació de compra  
UF  agrupació de compradors  
UF  associació de compradors  
BT1  comerç a l’engròs  

BT2  distribució comercial  
RT  compra  

cooperativa de consum  
MT  2036 distribució  
UF  cooperativa de consumidors  
UF  EURO COOP  
UF  economat  
BT1  comerç integrat  

BT2  comerç al detall  
BT3  distribució comercial  

RT  cooperativa  

cooperativa de consumidors  
USE  cooperativa de consum (2036) 

cooperativa de crèdit  
MT  2416 institucions financeres i de crèdit  
UF  cooperativa de crèdit a la construcció  
BT1  banc cooperatiu  

BT2  banc  
BT3  institució financera  

RT  cooperativa  
RT  crèdit  
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cooperativa de crèdit a la construcció  
USE  cooperativa de crèdit (2416) 

Cooperativa de Guyana, República  
USE  Guyana (7216+7231+7236) 

cooperativa de producció  
USE  cooperativa (4016) 

cooperativa de ramaders  
USE  cooperativa agrícola (5616) 

cooperativa, empresa  
USE  cooperativa (4016) 

cooperativa europea  
MT  4016 forma jurídica de la societat  
UF  societat cooperativa europea (SCE)  
BT1  cooperativa  

BT2  societat  

cooperativa europea (SCE), societat  
USE  cooperativa europea (4016) 

cooperativa lletera  
USE  cooperativa agrícola (5616) 

cooperativa, societat  
USE  cooperativa (4016) 

cooperativa vitícola  
USE  cooperativa agrícola (5616) 

coordinació d’ajudes  
MT  0811 política de cooperació  
BT1  règim d’ajudes  

BT2  política d’ajudes  

coordinació de finançaments  
MT  1021 finances comunitàries  
UF  coordinació de fons  
BT1  finançament comunitari  
RT  ajuda pública  
RT  finançament nacional  

coordinació de fons  
USE  coordinació de finançaments (1021) 

coordinació de la investigació europea, Agència de  
USE  Eureka (6416) 

coordinació de polítiques UEM  
MT  2411 economia monetària  
BT1  Unió Econòmica i Monetària  
NT1  pacte d’estabilitat  
NT1  vigilància multilateral  
RT  convergència econòmica  
RT  política econòmica  
RT  política monetària  
RT  política pressupostària  

coordinació, mètode obert de — (1011) 

coordinació per al control multilateral de les ex-
portacions (COCOM), Comitè de  
USE  acord de Wassenaar (7621) 

coordinada d’ocupació, estratègia  
USE  estratègia europea d’ocupació (4406) 

cop d’estat  
MT  0431 vida política i seguretat pública  
UF  colpisme  
UF  involucionisme  
UF  pronunciament  
BT1  violència política  

BT2  seguretat pública  

Copenhaguen  
USE  Hovedstaden (7211) 

Copenhaguen, Gran  
USE  Hovedstaden (7211) 

còpia il·legal de software  
USE  pirateria informàtica (3236) 

*Copons  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Anoia  

coproducció audiovisual  
MT  3226 comunicació  
UF  coproducció per a televisió  
BT1  producció audiovisual  

BT2  indústria de programes  
BT3  indústria de la comunicació  

coproducció per a televisió  
USE  coproducció audiovisual (3226) 

copropietat  
MT  1211 dret civil  
UF  condomini  
BT1  propietat de béns  
RT  habitatge col·lectiu  

coquitzable, hulla  
USE  coc (6611) 

cor, malaltia del  
USE  malaltia cardiovascular (2841) 

corall  
USE  matèria d’origen animal (6011) 

*Corbera d’Ebre  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Terra Alta  

*Corbera de Llobregat  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Llobregat  

*Corbins  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Segrià  

*Corcó, Santa Maria de  — (7211+9999) 

*Corçà  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Empordà  

*corder  
*USE  oví (5626) 

*Còrdova  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*BT1  Andalusia  

*BT2  regions d’Espanya  

Corea (R)  
USE  Corea del Sud (7226+7231) 

Corea (RPD)  
USE  Corea del Nord (7226) 

Corea del Nord  
MT  7226 Àsia-Oceania  
UF  Corea (RPD)  
UF  República Popular Democràtica de Corea  
BT1  Extrem Orient  

Corea del Sud  
MT  7226 Àsia-Oceania  
MT  7231 geografia econòmica  
UF  Corea (R)  
UF  República de Corea  
BT1  Extrem Orient  
BT1  país de l’APEC  
BT1  països de l’OCDE  

Corea, República de  
USE  Corea del Sud (7226+7231) 

Corea, República Popular Democràtica de  
USE  Corea del Nord (7226) 

coregulació  
USE  autoregulació (1206) 

Coreper  
SN  Comitè de representants permanents dels es-

tats membres encarregat d’assessorar el Con-
sell de la Unió.  

MT  1006 institucions de la Unió Europea i funció 
pública europea  

UF  Comitè de Representants Permanents  
BT1  Consell de la Unió Europea  

BT2  institució comunitària  
RT  Representació Permanent davant la UE  

coresponsabilitat dels productors  
MT  5611 producció i estructures agràries  
UF  exacció de coresponsabilitat  
BT1  regulació de la producció agrícola  
RT  cereal  
RT  llet  
RT  reforma de la PAC  
RT  sucre  

coresponsabilitat, exacció de  
USE  coresponsabilitat dels productors (5611) 
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Corfú  
USE  illes Jòniques (7211) 

Corn d’Àfrica  
MT  7221 Àfrica  
BT1  Àfrica oriental  

BT2  Àfrica subsahariana  
NT1  Djibouti  
NT1  Eritrea  
NT1  Etiòpia  
NT1  Somàlia  

corned beef  
USE  producte carni (6026) 

*Cornellà de Llobregat  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Llobregat  

*Cornellà del Terri  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Pla de l’Estany  

*Cornudella de Montsant  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Priorat  

Corporació Financera Internacional  
MT  7606 Nacions Unides  
UF  CFI  
UF  IFC  
BT1  Banc Mundial  

BT2  organisme especialitzat de les Nacions Unides  

corporació local  
USE  administració local (0436) 

corporativisme  
MT  4426 relacions laborals i dret del treball  
BT1  organització de les professions  

corpus, habeas  
USE  dret a la justícia (1236) 

corpus iuris comunitari  
MT  1011 dret de la Unió Europea  
BT1  codificació del dret comunitari  

BT2  dret comunitari  

corral d’engreix, au de  
USE  ocell de corral (5631) 

corral de carn, au de  
USE  ocell de corral (5631) 

corral mort, ocell de — (5631) 

corral, ocell de — (5631) 

corral ponedor, ocell de — (5631) 

corral viu, ocell de — (5631) 

correcció pressupostària  
USE  contribució dels estats membres (1021) 

correcció química del sòl  
USE  adob del sòl (5621) 

correccional, educació — (3211) 

corredor d’assegurances  
USE  professió d’assegurances (2431) 

corredor de comerç  
MT  2036 distribució  
UF  agent mediador de comerç  
BT1  professió comercial  

BT2  distribució comercial  

corrent, acompte en compte  
USE  crèdit a curt termini (2416) 

corrent, balança per compte  
USE  balança de pagaments (2406) 

corrent migratori  
MT  2811 moviments migratoris  
UF  flux migratori  
UF  moviment migratori  
BT1  migració  

corrent polític  
USE  tendència política (0411) 

corrent, presa de  
USE  material elèctric (6826) 

corrent, subministrament de  
USE  subministrament d’energia elèctrica (2846) 

corrents d’opinió  
USE  moviments d’opinió (0431) 

correspondència  
MT  3221 documentació  
UF  carta  
UF  epistolari  
BT1  document  

correspondència, curs per  
USE  ensenyament a distància (3206) 

correspondència de qualificacions  
USE  reconeixement de les qualificacions profes-

sionals (4406) 

correspondència, ensenyament per  
USE  ensenyament a distància (3206) 

correspondència, venda per  
USE  venda a distància (2031) 

correu  
USE  servei postal (3226) 

correu electrònic  
MT  3226 comunicació  
UF  missatge electrònic  
BT1  telecomunicació  

BT2  sistema de comunicació  
RT  ofimàtica  
RT  publicitat electrònica no sol·licitada  
RT  telemàtica  

correu electrònic comercial no demanat  
USE  publicitat electrònica no sol·licitada (2031) 

correu electrònic no volgut  
USE  publicitat electrònica no sol·licitada (2031) 

correu electrònic publicitari no demanat  
USE  publicitat electrònica no sol·licitada (2031) 

correu escombraries  
USE  publicitat electrònica no sol·licitada (2031) 

correu, vot per — (0416) 

Correus, activitat bancària de  
USE  serveis financers de Correus (2416) 

correus, estafeta de  
USE  servei postal (3226) 

correus i telecomunicacions  
MT  3226 comunicació  
BT1  sistema de comunicació  
NT1  servei postal  
NT1  tarifa postal  
RT  Unió Postal Universal  

Correus i Telecomunicacions, Conferència Euro-
pea d’Administracions de  
USE  CEPT (7611) 

correus, oficina de  
USE  servei postal (3226) 

Correus, serveis financers de — (2416) 

corrida  
USE  espectacle d’animals (2826) 

corronatge  
USE  preparació del sòl (5621) 

corrosió  
MT  5216 deterioració del medi ambient  
BT1  degradació del medi ambient  

corrupció  
MT  1216 dret penal  
UF  delicte de prevaricació  
UF  tràfic d’influències  
BT1  infracció  
RT  abús de poder  
RT  criminalitat  
RT  moralitat de la classe política  

Còrsega  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions de França  

Cort Internacional de Justícia  
USE  Tribunal Internacional de Justícia (7606) 

Corts Generals  
USE  parlament nacional (0421) 

*Corunya, la  — (7211) 

*(cos assegurança noli), preu CAN   
*USE  preu CIF (4806) 

Cos d’Exèrcit Europeu  
MT  7611 organitzacions europees  
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UF  Cos militar europeu  
UF  Eurocorps  
BT1  Unió de l’Europa occidental  

BT2  organització europea  
RT  cooperació militar  
RT  força de reacció ràpida  

cos diplomàtic  
USE  representació diplomàtica (0806) 

cos electoral  
USE  electorat (0416) 

Cos militar europeu  
USE  Cos d’Exèrcit Europeu (7611) 

Cos Nacional de Policia  
USE  policia (0431) 

cosa jutjada, autoritat de  
USE  execució de sentència (1221) 

COSAC  
SN  Conferència dels organismes especialitzats en 

els afers comunitaris i europeus dels parlaments 
de la Unió Europea.  

MT  0421 parlament  
UF  conferència d’òrgans especialitzats en afers 

comunitaris  
BT1  cooperació interparlamentària  

BT2  relació interparlamentària  

cosir, màquina de  
USE  màquina tèxtil (6841) 

cosmètic  
USE  producte cosmètic (6811) 

cosmètic, producte — (6811) 

cosmètica, indústria — (6811) 

còsmica, radiació  
USE  radiació ionitzant (3606) 

cosmologia  
SN  Ciència de les lleis generals que regeixen l’uni-

vers i en determinen l’evolució.  
MT  3606 ciències naturals i aplicades  
BT1  astronomia  

BT2  ciència de l’espai  

cossos de pau  
USE  voluntari internacional (0811) 

cossos de seguretat de l’estat  
USE  policia (0431) 

COST  
SN  Cooperació europea en el camp de la investiga-

ció científica i tècnica.  
MT  6416 investigació i propietat intel·lectual  
BT1  política d’investigació  
RT  cooperació científica  
RT  investigació científica  

cost administratiu  
USE  formalitat administrativa (0436) 

cost, companyia aèria de baix — (4826) 

cost d’emmagatzematge  
MT  4026 gestió comptable  
UF  despesa d’emmagatzematge  
BT1  càlcul de costs  

BT2  gestió comptable  
RT  emmagatzematge  
RT  gestió de materials  

cost d’equipament  
MT  4026 gestió comptable  
BT1  càlcul de costs  

BT2  gestió comptable  

cost d’explotació  
MT  4026 gestió comptable  
UF  cost de funcionament  
BT1  càlcul de costs  

BT2  gestió comptable  

cost d’inversió  
MT  4026 gestió comptable  
BT1  càlcul de costs  

BT2  gestió comptable  
RT  crèdit a la inversió  
RT  inversió  

cost de capital  
MT  4026 gestió comptable  
BT1  càlcul de costs  

BT2  gestió comptable  
RT  cost del crèdit  

cost de distribució  
MT  4026 gestió comptable  
BT1  càlcul de costs  

BT2  gestió comptable  
RT  distribució comercial  

cost de funcionament  
USE  cost d’explotació (4026) 

cost de l’administració  
USE  formalitat administrativa (0436) 

cost de l’educació  
MT  3206 educació  
UF  despeses en educació  
BT1  política educativa  
RT  despeses d’escolaritat  
RT  ensenyament gratuït  

cost de l’energia  
USE  preu de l’energia (6606) 

cost de la construcció  
MT  2846 urbanisme i construcció  
BT1  política de construcció  

cost de la contaminació  
MT  5206 política del medi ambient  
BT1  política de medi ambient  
RT  contaminació  

cost de la sanitat  
MT  2841 sanitat  
BT1  política sanitària  
RT  assegurança de malaltia  
RT  cost social  
RT  pressupost social  

cost de la vida  
SN  Cost real dels béns i serveis considerats necessaris per 

viure. No l’hem de confondre amb “nivell de vida”.  
MT  1611 creixement econòmic  
UF  índex del cost de la vida  
BT1  condició econòmica  
RT  augment salarial  
RT  condició de vida  
RT  cost del crèdit  
RT  despesa alimentària  
RT  despesa de consum  
RT  índex de preus  
RT  poder adquisitiu  

cost de la vida, índex del  
USE  cost de la vida (1611) 

cost de les formalitats administratives  
USE  formalitat administrativa (0436) 

cost de mà d’obra  
USE  cost salarial (4026) 

cost de producció  
MT  4026 gestió comptable  
BT1  càlcul de costs  

BT2  gestió comptable  
RT  economia d’escala  
RT  preu de cost  
RT  producció  

cost de transport  
USE  preu del transport (4806) 

cost del crèdit  
MT  2416 institucions financeres i de crèdit  
BT1  política creditícia  
NT1  bonificació d’interessos  
NT1  interès  
RT  cost de capital  
RT  cost de la vida  

cost dels tràmits administratius  
USE  formalitat administrativa (0436) 

cost directe  
MT  4026 gestió comptable  
BT1  càlcul de costs  

BT2  gestió comptable  

cost, línia aèria de baix  
USE  companyia aèria de baix cost (4826) 

cost, preu de — (2451) 

cost salarial  
MT  4026 gestió comptable  
UF  càrrega salarial  
UF  cost de mà d’obra  
BT1  càlcul de costs  

BT2  gestió comptable  
RT  cotització social  
RT  salari  

cost social  
SN  Conjunt de despeses que permeten satisfer les 

necessitats socials.  
MT  2826 vida social  
UF  despesa social  
BT1  política social  
RT  cost de la sanitat  
RT  despesa pública  
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cost”, companyia aèria “low  
USE  companyia aèria de baix cost (4826) 

cost, assegurança i noli  
USE  preu CIF (4806) 

cost-benefici, anàlisi de — (4026) 

cost-benefici, coeficient de  
USE  anàlisi de cost-benefici (4026) 

cost-benefici, relació  
USE  anàlisi de cost-benefici (4026) 

cost-eficàcia, anàlisi de — (4026) 

costa  
USE  litoral (5211) 

Costa d’Ivori  
MT  7221 Àfrica  
MT  7231 geografia econòmica  
UF  República de Costa d’Ivori  
BT1  Àfrica occidental  

BT2  Àfrica subsahariana  
BT1  país de la UEMOA  
BT1  països de l’ACP  
BT1  països de la Cedeao  

Costa d’Ivori, República de  
USE  Costa d’Ivori (7221+7231) 

Costa Rica  
MT  7216 Amèrica  
MT  7231 geografia econòmica  
MT  7236 geografia política  
UF  República de Costa Rica  
BT1  Amèrica Central  

BT2  Amèrica Llatina  
BT1  països del SELA  
BT1  països del mercat comú centreamericà  
BT1  països del SICA  
BT1  països de l’OEA  

Costa Rica, República de  
USE  Costa Rica (7216+7231+7236) 

costaner, fons — (5211) 

costanera, dret de preferència a la zona  
USE  aigües territorials (1231) 

costanera, pesca — (5641) 

costanera, preferència  
USE  aigües territorials (1231) 

costanera, regió — (1616) 

costanera, zona  
USE  regió costanera (1616) 

costaneres, aigües  
USE  aigües territorials (1231) 

costes, contaminació de les — (5216) 

costes, gestió de les  
USE  protecció del litoral (5206) 

costes judicials  
MT  1221 justícia  
BT1  sentència  

Costes, Llei de  
USE  protecció del litoral (5206) 

costes, ordenació de  
USE  protecció del litoral (5206) 

costes, protecció de les  
USE  protecció del litoral (5206) 

costs, anàlisi de — (4026) 

costs, càlcul de — (4026) 

costs, eficàcia en funció dels  
USE  anàlisi de cost-eficàcia (4026) 

costs, estimació de  
USE  càlcul de costs (4026) 

costums, bons  
USE  moral pública (2826) 

costums funeraris  
USE  mort (2826) 

costums i tradicions  
MT  2831 cultura i religió  
UF  tradició  
BT1  patrimoni cultural  

BT2  política cultural  
*RT  cultura popular  
RT  etnologia  

costums, usos i  
USE  dret consuetudinari (1206) 

costura  
USE  indústria tèxtil (6841) 

cotització  
USE  tipus de canvi (2411) 

cotització a Borsa  
USE  cotització borsària (2421) 

cotització a la seguretat social  
USE  cotització social (2836) 

cotització borsària  
MT  2421 lliure circulació de capitals  
UF  admissió d’un títol a Borsa  
UF  cotització a Borsa  
UF  cotització d’un títol a Borsa  
UF  cotització d’un valor a Borsa  
BT1  Borsa de valors  

BT2  mercat financer  
NT1  valor borsari  

cotització d’un títol a Borsa  
USE  cotització borsària (2421) 

cotització d’un valor a Borsa  
USE  cotització borsària (2421) 

cotització de valors  
MT  2421 lliure circulació de capitals  
BT1  Borsa de valors  

BT2  mercat financer  

cotització empresarial  
USE  cotització social (2836) 

cotització isoglucosa  
USE  cotització sucre (1021) 

cotització mundial  
USE  preu del mercat mundial (2451) 

cotització salarial  
USE  cotització social (2836) 

cotització social  
MT  2836 protecció social  
UF  afiliació a la seguretat social  
UF  alta a la seguretat social  
UF  càrregues socials  
UF  cotització a la seguretat social  
UF  cotització empresarial  
UF  cotització salarial  
UF  quota de la seguretat social  
BT1  seguretat social  
RT  cost salarial  
RT  retenció  

cotització sucre  
MT  1021 finances comunitàries  
UF  cotització isoglucosa  
BT1  recursos propis  

BT2  finançament del pressupost comunitari  
RT  sucre  

cotitzacions, estabilització de les  
USE  regularització del mercat (2006) 

cotó  
MT  6006 productes d’origen vegetal  
UF  llavor de cotó  
BT1  planta tèxtil  
RT  tèxtil natural  

cotó, llavor de  
USE  cotó (6006) 

Cotonou, acord de — (1016) 

cotxe  
USE  automòbil (4816) 

cotxe de turisme  
USE  automòbil (4816) 

coure  
MT  6816 metal·lúrgia i siderúrgia  
BT1  metall no ferrós  

BT2  metall  

Covasna  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  Romania del centre  

BT2  regions de Romania  

CPE  
USE  cooperació política europea (1016) 

CPI  
USE  Tribunal Penal Internacional (CPI) (7621) 

(CPI), Tribunal Penal Internacional — (7621) 
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CPLRE  
USE  Congrés de Poders Locals i Regionals d’Eu-

ropa (7611) 

CPS  
USE  comitè polític i de seguretat (1016) 

CPVO  
USE  Oficina Comunitària de Varietats Vegetals 

(1006) 

cracking  
USE  refinació del petroli (6616) 

cranc  
USE  crustaci (5641) 

craqueig  
USE  refinació del petroli (6616) 

creació artística  
MT  2831 cultura i religió  
BT1  política cultural  
RT  arts  
RT  producció audiovisual  
RT  producció cinematogràfica  

creació biotecnològica  
USE  organisme modificat genèticament (6411) 

creació d’indústries  
USE  industrialització (6806) 

creació d’ocupació  
MT  4406 ocupació  
UF  generació d’ocupació  
UF  promoció d’ocupació  
BT1  política d’ocupació  
NT1  iniciativa local d’ocupació  
RT  fundació de l’empresa  
RT  zona franca industrial  

creació d’un partit  
USE  constitució d’un partit (0411) 

creació del producte  
USE  disseny del producte (6411) 

crèdit  
MT  2416 institucions financeres i de crèdit  
UF  concessió de crèdit  
UF  crèdit bancari  
UF  mecanisme de crèdit  
UF  préstec bancari  
UF  sistema de crèdit  
NT1  crèdit a curt termini  
NT1  crèdit a la inversió  
NT1  crèdit a llarg termini  
NT1  crèdit a mitjà termini  
NT1  crèdit agrícola  
NT1  crèdit al consum  
NT1  crèdit comercial  
NT1  crèdit documentari  
NT1  crèdit immobiliari  
NT1  crèdit sense interès  
NT1  emprèstit  

NT2  endeutament  
NT2  reembors  

NT1  fallida civil  
NT1  microcrèdit  
NT1  préstec  
RT  cooperativa de crèdit  

RT  crèdit internacional  
RT  entitat de crèdit  
RT  eurocrèdit  
RT  títol de crèdit  
crèdit a curt termini  
MT  2416 institucions financeres i de crèdit  
UF  acompte en compte corrent  
UF  crèdit de caixa  
BT1  crèdit  
RT  finançament a curt termini  

crèdit a l’exportació  
MT  2006 política comercial  
BT1  finançament de les exportacions  

BT2  política d’exportació  
RT  ajuda a l’exportació  
RT  ajuda pública  

crèdit a l’exportació, assegurança de  
USE  assegurança a l’exportació (2431) 

crèdit a la construcció  
USE  crèdit immobiliari (2416) 

crèdit a la construcció, cooperativa de  
USE  cooperativa de crèdit (2416) 

crèdit a la importació  
MT  2006 política comercial  
BT1  política d’importació  

crèdit a la inversió  
MT  2416 institucions financeres i de crèdit  
BT1  crèdit  
RT  cost d’inversió  
RT  inversió  
RT  política d’inversió  

crèdit a llarg termini  
MT  2416 institucions financeres i de crèdit  
BT1  crèdit  
RT  finançament a llarg termini  

crèdit a mitjà termini  
MT  2416 institucions financeres i de crèdit  
BT1  crèdit  
RT  finançament a mitjà termini  

crèdit agrícola  
MT  2416 institucions financeres i de crèdit  
BT1  crèdit  
RT  ajuda a l’agricultura  
RT  banc agrícola  

Crèdit Agrícola, Banc de  
USE  banc agrícola (2416) 

crèdit al consum  
MT  2416 institucions financeres i de crèdit  
BT1  crèdit  
RT  consum  
RT  venda a crèdit  

crèdit, assegurança de — (2431) 

crèdit bancari  
USE  crèdit (2416) 

crèdit CECA  
USE  préstec CECA (1021) 

crèdit comercial  
MT  2416 institucions financeres i de crèdit  
BT1  crèdit  
RT  arrendament financer  
RT  banc comercial  
RT  compra a crèdit  
RT  venda a crèdit  

crèdit, compra a — (2031) 

crèdit, concessió de  
USE  crèdit (2416) 

crèdit, control del — (2416) 

crèdit, cooperativa de — (2416) 

crèdit, cost del — (2416) 

crèdit creuat  
SN  Bescanvi entre dues monedes diferents fet en-

tre bancs mitjançant un joc creuat d’escriptures.  
MT  2406 relacions monetàries  
UF  acord de crèdit recíproc  
UF  acord de swap  
UF  crèdit de dobles  
UF  crèdit recíproc  
UF  crèdit swap  
UF  operació de swap  
UF  swap  
BT1  pagament internacional  

BT2  finances internacionals  

crèdit d’intervenció  
USE  despesa operativa CE (1021) 

crèdit de caixa  
USE  crèdit a curt termini (2416) 

crèdit de compromís  
USE  compromís de les despeses (2441) 

crèdit de dobles  
USE  crèdit creuat (2406) 

crèdit de funcionament  
USE  despesa de funcionament (2441) 

crèdit de liquidació  
USE  liquidació de despeses (2441) 

crèdit de pagament  
MT  2441 pressupost  
BT1  execució del pressupost  

crèdit documentari  
SN  Tècnica de liquidació d’una operació comercial 

en què la garantia del banquer i la transmissió 
de documents representatius de les mercaderies 
asseguren la seguretat de la transacció.  

MT  2416 institucions financeres i de crèdit  
BT1  crèdit  
RT  pagament internacional  

crèdit, durada del  
USE  política creditícia (2416) 

crèdit, entitat de — (2416) 

crèdit, entitat oficial de  
USE  banc públic (2416) 
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crèdit extraordinari  
USE  pressupost extraordinari (2436) 

crèdit fiscal  
USE  deducció fiscal (2446) 

crèdit, garantia de — (2416) 

crèdit hipotecari  
USE  crèdit immobiliari (2416) 

crèdit hipotecari, banc de  
USE  caixa hipotecària (2416) 

crèdit hipotecari, entitat de  
USE  caixa hipotecària (2416) 

crèdit hipotecari, institució de  
USE  caixa hipotecària (2416) 

crèdit immobiliari  
MT  2416 institucions financeres i de crèdit  
UF  crèdit a la construcció  
UF  crèdit hipotecari  
UF  préstec hipotecari  
UF  préstec per a la construcció  
BT1  crèdit  
RT  ajuda a la construcció  
RT  caixa hipotecària  
RT  propietat immobiliària  

crèdit, import del  
USE  política creditícia (2416) 

crèdit industrial  
MT  6806 política i estructura industrials  
UF  préstec industrial  
BT1  finançament de la indústria  

BT2  política industrial  
RT  banc industrial  

crèdit, institut de  
USE  entitat de crèdit (2416) 

crèdit internacional  
MT  2406 relacions monetàries  
BT1  liquiditat internacional  

BT2  finances internacionals  
RT  crèdit  

crèdit, mecanisme de  
USE  crèdit (2416) 

crèdit oficial  
USE  emprèstit públic (2436) 

crèdit per a la investigació  
USE  pressupost d’investigació (6416) 

crèdit pressupostari  
MT  2441 pressupost  
BT1  execució del pressupost  

crèdit, pròrroga de — (2441) 

crèdit recíproc  
USE  crèdit creuat (2406) 

crèdit recíproc, acord de  
USE  crèdit creuat (2406) 

crèdit sense interès  
MT  2416 institucions financeres i de crèdit  
BT1  crèdit  
RT  compra a crèdit  
RT  venda a crèdit  

crèdit, sistema de  
USE  crèdit (2416) 

crèdit swap  
USE  crèdit creuat (2406) 

crèdit, targeta de  
USE  diners electrònics (2411) 

crèdit, tipus preferencial de  
USE  bonificació d’interessos (2416) 

crèdit, títol de — (2411) 

crèdit, venciment del  
USE  política creditícia (2416) 

crèdit, venda a — (2031) 

crèdit, volum del  
USE  política creditícia (2416) 

creditícia, política — (2416) 

creditor  
USE  crèdits per cobrar (1211) 

crèdits incobrables  
USE  crèdits per cobrar (1211) 

crèdits per cobrar  
MT  1211 dret civil  
UF  compte de deutors  
UF  comptes per cobrar  
UF  creditor  
UF  crèdits incobrables  
UF  deute incobrable  
UF  tenidor de deute  
BT1  dret de les obligacions  

BT2  dret civil  

*Creixell  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Tarragonès  

creixement de l’empresa  
MT  4006 organització de l’empresa  
BT1  vida de l’empresa  

creixement de la població  
MT  2816 demografia i població  
UF  creixement demogràfic  
UF  explosió demogràfica  
BT1  dinàmica de la població  

creixement de la producció  
MT  6406 producció  
UF  augment de la producció  
UF  desenvolupament de la producció  
BT1  política de producció  

creixement demogràfic  
USE  creixement de la població (2816) 

creixement econòmic  
MT  1611 creixement econòmic  
UF  creixement zero  
UF  ritme de creixement  
UF  taxa de creixement  
BT1  desenvolupament econòmic  
RT  anàlisi econòmica  
RT  economia del coneixement  
RT  iniciativa de creixement europeu  
RT  política de desenvolupament  

creixement europeu, iniciativa de — (1016) 

creixement industrial  
USE  desenvolupament industrial (6806) 

Creixement, Pacte d’Estabilitat i  
USE  pacte d’estabilitat (2411) 

creixement, pol de — (1611) 

creixement, política de  
USE  política de desenvolupament (1606) 

creixement, ritme de  
USE  creixement econòmic (1611) 

creixement, taxa de  
USE  creixement econòmic (1611) 

creixement urbà  
USE  urbanització (2846) 

creixement zero  
USE  creixement econòmic (1611) 

crema  
USE  nata (6016) 

crema gelada  
MT  6016 productes agraris transformats  
UF  gelat  
UF  gelat de fruita  
BT1  producte lacti  

cremació  
USE  mort (2826) 

crematori  
USE  mort (2826) 

*Crespià  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Pla de l’Estany  

CREST  
USE  Comitè d’Investigació Científica i Tècnica (6416) 

Creta  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions de Grècia  

Creu Roja  
MT  7626 organitzacions no governamentals  
UF  Comitè Internacional de la Creu Roja (CICR)  
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UF  Creu Roja Internacional  
UF  Federació Internacional de Societats de la Creu 

Roja i de la Mitja Lluna Roja (FICR)  
UF  Mitja Lluna Roja  
BT1  organització no governamental  
RT  ajuda humanitària  

Creu Roja (CICR), Comitè Internacional de la  
USE  Creu Roja (7626) 

Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja (FICR), Fede-
ració Internacional de Societats de la  
USE  Creu Roja (7626) 

Creu Roja Internacional  
USE  Creu Roja (7626) 

Creu, voivodat de Santa — (7211) 

creuat, crèdit — (2406) 

creuer fluvial  
USE  turisme fluvial (2826) 

Creutzfeldt-Jakob, malaltia de  
USE  malaltia del sistema nerviós (2841) 

cria a l’aire lliure  
MT  5631 activitat agropecuària  
BT1  cria de bestiar  

cria d’abelles  
USE  apicultura (5631) 

cria d’aviram  
USE  avicultura (5631) 

cria d’ostres  
USE  cria de mol·luscs (5641) 

cria de bestiar  
MT  5631 activitat agropecuària  
NT1  apicultura  
NT1  avicultura  
NT1  cria a l’aire lliure  
NT1  cria intensiva  
NT1  engreix  
NT1  estabulació  
NT1  pasturatge  
NT1  reproducció animal  

NT2  inseminació artificial  
NT1  sericicultura  
NT1  zootècnia  
RT  aqüicultura  
RT  bestiar  
RT  explotació agrària mixta  
RT  sacrifici d’animals  
RT  superfície de pastura  

cria de crustacis  
MT  5641 pesca  
BT1  aqüicultura  
RT  crustaci  

cria de cucs de seda  
USE  sericicultura (5631) 

cria de mol·luscs  
MT  5641 pesca  
UF  cria d’ostres  
UF  cria de musclos  
UF  mitilicultura  

UF  ostreïcultura  
BT1  aqüicultura  
RT  mol·lusc  

cria de musclos  
USE  cria de mol·luscs (5641) 

cria en bateria  
USE  cria intensiva (5631) 

cria en estable  
USE  estabulació (5631) 

cria en gàbia  
USE  cria intensiva (5631) 

cria intensiva  
MT  5631 activitat agropecuària  
UF  cria en bateria  
UF  cria en gàbia  
BT1  cria de bestiar  
RT  agricultura intensiva  

crim  
USE  infracció (1216) 

crim contra el medi ambient  
USE  delicte ecològic (1216) 

crim contra la humanitat  
MT  1236 drets i llibertats  
UF  crim de lesa humanitat  
UF  delicte de dret internacional  
UF  etnocidi  
UF  genocidi  
UF  holocaust  
BT1  dret humanitari internacional  

BT2  drets humans  
RT  camp de concentració  

crim de guerra  
MT  1236 drets i llibertats  
UF  criminal de guerra  
BT1  dret humanitari internacional  

BT2  drets humans  
RT  guerra  

crim de lesa humanitat  
USE  crim contra la humanitat (1236) 

crim, lluita contra el — (2826) 

crim organitzat  
MT  2826 vida social  
UF  criminalitat internacional  
BT1  criminalitat  

BT2  problema social  
NT1  màfia  
RT  protecció de testimonis  

Criminal (OIPC), Organització Internacional de Policia  
USE  Interpol (7621) 

criminal de guerra  
USE  crim de guerra (1236) 

criminal, dret  
USE  dret penal (1216) 

criminal, enjudiciament  
USE  procediment penal (1221) 

criminal, negligència — (1216) 

criminal, responsabilitat — (1216) 

criminalitat  
SN  Conjunt d’infraccions a la llei penal.  
MT  2826 vida social  
UF  inseguretat  
BT1  problema social  
NT1  crim organitzat  

NT2  màfia  
RT  corrupció  
RT  criminologia  
RT  Institut Interregional de les Nacions Unides per a 

Investigacions sobre la Delinqüència i la Justícia  
RT  lluita contra el crim  
RT  negligència criminal  
RT  penedit  
RT  pirateria  
RT  robatori  
RT  segrest de persones  
RT  seguretat pública  

criminalitat cibernètica  
USE  criminalitat informàtica (3236) 

criminalitat informàtica  
MT  3236 informàtica i tractament de dades  
UF  criminalitat cibernètica  
UF  delicte informàtic  
UF  vandalisme cibernètic  
BT1  dret de la informàtica  
NT1  pirateria informàtica  
RT  protecció de dades  
RT  prova informàtica  

criminalitat internacional  
USE  crim organitzat (2826) 

criminologia  
MT  3611 humanitats  
BT1  ciències del comportament  
RT  criminalitat  
RT  delinqüència  
RT  dret penal  
RT  medicina forense  
RT  violència  

criogènic, dipòsit  
USE  emmagatzematge d’hidrocarburs (6616) 

criptó  
USE  gas rar (6811) 

criptografia  
MT  3236 informàtica i tractament de dades  
UF  encriptació  
UF  xifratge  
BT1  codificació  

BT2  tractament de dades  

crisi agrícola  
USE  situació de l’agricultura (5606) 

crisi d’energia  
MT  6606 política energètica  
UF  crisi energètica  
UF  xoc energètic  
BT1  política energètica  

crisi econòmica  
USE  recessió econòmica (1611) 
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crisi, empresa en — (4006) 

crisi energètica  
USE  crisi d’energia (6606) 

crisi financera  
USE  crisi monetària (2406) 

crisi internacional  
USE  conflicte internacional (0816) 

crisi monetària  
MT  2406 relacions monetàries  
UF  crisi financera  
BT1  finances internacionals  

crisi política  
MT  0431 vida política i seguretat pública  
BT1  política  
NT1  arbitratge polític  
NT1  dimissió del Govern  
NT1  dissolució del parlament  
NT1  reajust ministerial  
RT  eleccions anticipades  

cristall  
USE  vidre (6811) 

cristall líquid, pantalla de  
USE  pantalla (3236) 

cristià  
MT  2821 marc social  
BT1  grup religiós  

BT2  grup sociocultural  
RT  cristianisme  

cristianisme  
MT  2831 cultura i religió  
BT1  religió  
NT1  anglicanisme  
NT1  catolicisme  
NT1  ortodòxia  
NT1  protestantisme  
RT  cristià  

cristianodemòcrata, partit  
USE  partit democratacristià (0411) 

cristianofòbia  
USE  discriminació religiosa (1236) 

*Cristina d’Aro, Santa  — (7211+9999) 

criteri d’adhesió  
MT  1016 construcció europea  
BT1  adhesió a la Unió Europea  

BT2  ampliació de la Unió Europea  
RT  patrimoni comunitari  

criteri d’adjudicació  
USE  adjudicació de contracte administratiu (2006) 

criteri d’elegibilitat  
SN  Condició per obtenir un finançament comunitari.  
MT  1021 finances comunitàries  
UF  criteri d’idoneïtat  
UF  criteri de finançament comunitari  
BT1  règim comunitari de finançament  

BT2  finançament comunitari  
RT  condicions de l’ajuda  
RT  regió elegible  

criteri d’idoneïtat  
USE  criteri d’elegibilitat (1021) 

criteri de convergència  
MT  1606 política econòmica  
BT1  convergència econòmica  

BT2  política econòmica  
RT  equilibri pressupostari  
RT  estabilitat de preus  
RT  marge de fluctuació  
RT  mecanisme de canvi SME  

criteri de finançament comunitari  
USE  criteri d’elegibilitat (1021) 

criteri de qualitat  
USE  qualitat del producte (2026) 

Croàcia  
MT  7206 Europa  
MT  7231 geografia econòmica  
MT  7236 geografia política  
UF  República de Croàcia  
BT1  Europa central i oriental  
BT1  països de l’ACLC  
BT1  països del Consell d’Europa  

Croàcia, República de  
USE  Croàcia (7206+7231+7236) 

crom  
MT  6816 metal·lúrgia i siderúrgia  
BT1  metall no ferrós  

BT2  metall  

cromatografia  
USE  química analítica (3606) 

crònica, malaltia — (2841) 

cronologia  
USE  ressenya històrica (3221) 

cronometratge  
USE  estudi del treball (4416) 

croqueta de peix  
USE  producte a base de peix (6026) 

Crozet, illes  
USE  terres australs i antàrtiques franceses (7241) 

cru, petroli  
USE  petroli brut (6616) 

crua, llet — (6016) 

cruel i degradant, tracte — (1236) 

*Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Empordà  

crustaci  
MT  5641 pesca  
UF  cranc  
UF  escamarlà  
UF  gamba  

UF  gambeta  
UF  llagosta  
UF  llagostí  
UF  llamàntol  
BT1  recurs halièutic  
RT  cria de crustacis  

crustacis, cria de — (5641) 

CSCE  
USE  OSCE (7621) 

CSI  
USE  Confederació Sindical Internacional (7626) 

CSUE  
USE  Centre de Satèl·lits de la Unió Europea (1016) 

Cuba  
MT  7216 Amèrica  
MT  7231 geografia econòmica  
MT  7236 geografia política  
UF  República de Cuba  
BT1  Grans Antilles  

BT2  Carib  
BT1  països de l’ACP  
BT1  països de l’ALADI  
BT1  països del SELA  
BT1  països de l’OEA  

Cuba, República de  
USE  Cuba (7216+7231+7236) 

*Cubelles  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Garraf  

*Cubells  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Noguera  

cucs de seda, cria de  
USE  sericicultura (5631) 

CUEA  
USE  Consell de la Unitat Econòmica Àrab (7616) 

CUEA, país del — (7231) 

*Cugat del Vallès, Sant  — (7211+9999) 

*Cugat Sesgarrigues, Sant  — (7211+9999) 

Cuiàvia-Pomerània, voivodat de — (7211) 

cuina elèctrica  
USE  electrodomèstic (6826) 

cuinat, aliment  
USE  aliment preparat (6026) 

cuir  
MT  6841 indústria del cuir i indústria tèxtil  
UF  article de cuir  
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UF  producte de cuir  
BT1  indústria del cuir  

cuir, article de  
USE  cuir (6841) 

cuir, indústria del — (6841) 

cuir, producció de  
USE  indústria del cuir (6841) 

cuir, producte de  
USE  cuir (6841) 

cuixa de granota  
USE  producte carni (6026) 

culpable, negligència  
USE  negligència criminal (1216) 

culte, llibertat de  
USE  llibertat religiosa (1236) 

cultiu citològic  
USE  citologia (3606) 

*cultiu, terra de   
*USE  terra conreable (5621) 

cultivable, superfície agrícola  
USE  superfície agrícola utilitzada (5616) 

cultivada, superfície  
USE  superfície agrícola utilitzada (5616) 

cultivada, superfície agrícola  
USE  superfície agrícola utilitzada (5616) 

cultura  
MT  2831 cultura i religió  
NT1  aculturació  
NT1  civilització  
NT1  cultura popular  
NT1  cultura regional  
NT1  diferència cultural  
NT1  identitat cultural  

NT2  identitat europea  
NT2  identitat nacional  

NT1  moviment cultural  
NT1  pluralisme cultural  
RT  etnologia  
RT  geografia cultural  
RT  indústria cultural  
RT  indústria de la comunicació  
RT  nivell d’ensenyament  

Cultura (Cdcult), Comitè Director de la  
USE  Consell de Cooperació Cultural (7611) 

cultura, ciutat europea de la  
USE  manifestació cultural europea (2831) 

cultura, difusió de la — (2831) 

cultura, dret a la — (1236) 

cultura empresarial  
USE  cultura organitzativa (4006) 

cultura nacional  
USE  identitat nacional (2831) 

Cultura, Organització de les Nacions Unides per 
a l’Educació, la Ciència i la  
USE  UNESCO (7606) 

cultura organitzativa  
SN  Sistema de normes i valors comuns als membres 

d’una organització que orienta llur comportament.  
MT  4006 organització de l’empresa  
UF  cultura empresarial  
BT1  política de l’empresa  
RT  administració del personal  
RT  condició de treball  
RT  gestió de coneixements  
RT  gestió empresarial  

cultura política  
SN  Conjunt de valors, tradicions, actituds i estratègi-

es relacionats amb la manera d’exercir la política.  
MT  0431 vida política i seguretat pública  
BT1  política  
RT  sociologia política  

cultura popular  
MT  2831 cultura i religió  
UF  festa popular  
BT1  cultura  
RT  art popular  
*RT  costums i tradicions  

cultura regional  
MT  2831 cultura i religió  
UF  dialecte  
UF  folklore  
UF  patrimoni regional  
*UF  *variant dialectal  
BT1  cultura  
RT  política lingüística  

Cultural (Cdpat), Comitè Director del Patrimoni  
USE  Consell de Cooperació Cultural (7611) 

cultural, acord  
USE  cooperació cultural (0811) 

cultural, animació  
USE  manifestació cultural (2831) 

cultural, antropologia social i  
USE  etnologia (3611) 

cultural, bé — (2831) 

cultural, centre  
USE  organització cultural (2826) 

cultural, certamen  
USE  premi cultural (2826) 

Cultural, Consell de Cooperació — (7611) 

cultural, conservació del patrimoni  
USE  protecció del patrimoni (2831) 

cultural, conveni  
USE  cooperació cultural (0811) 

cultural, cooperació — (0811) 

Cultural del Consell d’Europa, Fons  
USE  fons del Consell d’Europa (7611) 

cultural, diferència — (2831) 

cultural europea, manifestació — (2831) 

cultural, excepció — (2831) 

cultural, geografia — (3606) 

cultural, identitat — (2831) 

cultural, indústria — (2831) 

cultural, institució  
USE  organització cultural (2826) 

cultural, integració  
USE  aculturació (2831) 

cultural, intercanvi  
USE  relació cultural (2831) 

cultural, manifestació — (2831) 

cultural, moviment — (2831) 

cultural, organització — (2826) 

cultural, participació CE en una manifestació  
USE  patrocini comunitari (1016) 

cultural, patrimoni — (2831) 

cultural, pluralisme — (2831) 

cultural, política — (2831) 

cultural, premi — (2826) 

cultural, promoció — (2831) 

cultural, protecció del patrimoni  
USE  protecció del patrimoni (2831) 

cultural, relació — (2831) 

cultural, salvaguarda del patrimoni  
USE  protecció del patrimoni (2831) 

culturals, restitució de béns  
USE  bé cultural (2831) 

culturals, venda de béns  
USE  comerç d’art (2831) 

Cunha, arxipèlag Tristão da  
USE  Saint Helena (7241) 

*Cunit  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Penedès  

cura, assignació per  
USE  assignació per assistència (2836) 

cura d’infermeria  
MT  2841 sanitat  
BT1  cura de la salut  

BT2  organització sanitària  
BT3  política sanitària  

RT  personal sanitari  
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cura de la salut  
MT  2841 sanitat  
UF  assistència facultativa  
UF  assistència mèdica  
UF  atencions mèdiques  
UF  cura mèdica  
BT1  organització sanitària  

BT2  política sanitària  
NT1  assistència a domicili  
NT1  cura d’infermeria  
NT1  cures pal·liatives  
RT  terapèutica  

cura mèdica  
USE  cura de la salut (2841) 

*cura pal·liativa  
*USE  cures pal·liatives (2841) 

Curaçao  
MT  7216 Amèrica  
MT  7241 països i territoris d’ultramar  
BT1  Antilles neerlandeses  

BT2  Petites Antilles  
BT3  Carib  

BT1  PTU dels Països Baixos  

curadoria  
USE  tutela (2806) 

curandero  
USE  professió mèdica paral·lela (2841) 

curatela  
USE  tutela (2806) 

cures pal·liatives  
SN  Atencions sanitàries i mèdiques que es donen 

als pacients en fase terminal d’una malaltia.  
MT  2841 sanitat  
*UF  *cura pal·liativa  
BT1  cura de la salut  

BT2  organització sanitària  
BT3  política sanitària  

Curlàndia  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
UF  Kurzeme  
BT1  regions de Letònia  

curs, assistència al  
USE  presència escolar (3216) 

curs d’aigua  
MT  5211 medi natural  
UF  afluent  
UF  conca fluvial  
UF  riu  
BT1  medi geofísic  
RT  aigües interiors  
RT  contaminació d’origen terrestre  
RT  contaminació fluvial  
RT  inundació  
RT  navegació fluvial  
RT  pesca d’aigua dolça  

curs d’aigua interior  
MT  4821 transport marítim i fluvial  
UF  canal fluvial  
BT1  xarxa navegable  

BT2  transport per via navegable  
RT  canal marítim  

curs d’aigua internacional  
MT  4821 transport marítim i fluvial  
BT1  xarxa navegable  

BT2  transport per via navegable  

curs per correspondència  
USE  ensenyament a distància (3206) 

curs universitari d’estiu  
USE  ensenyament obert (3211) 

cursa d’animals  
USE  espectacle d’animals (2826) 

cursos, asiduïtat als  
USE  presència escolar (3216) 

curt termini, crèdit a — (2416) 

curt termini, expectativa a  
USE  previsió a curt termini (1631) 

curt termini, finançament a — (2426) 

curt termini, finançament a molt — (2406) 

curt termini, previsió a — (1631) 

curt termini, suport financer a  
USE  suport monetari (2406) 

curt termini, suport monetari a  
USE  suport monetari (2406) 

custòdia, dret de — (2806) 

custòdia, guarda i  
USE  dret de custòdia (2806) 

cutània, afecció  
USE  malaltia de la pell (2841) 

cutània, erupció  
USE  malaltia de la pell (2841) 

cutània, malaltia  
USE  malaltia de la pell (2841) 

D, personal CE de categoria  
USE  assistent (1006) 

da Cunha, arxipèlag Tristão  
USE  Saint Helena (7241) 

DAC  
USE  Comitè d’Ajuda al Desenvolupament (7621) 

dada estadística  
USE  estadística (1631) 

dades, anàlisi de  
USE  anàlisi de la informació (3221) 

dades, banc de  
USE  base de dades (3236) 

dades, base de — (3236) 

dades, centre distribuïdor de bases de — 
(3236) 

dades, comunicació de — (3236) 

dades, distribuïdor de bases de  
USE  centre distribuïdor de bases de dades (3236) 

dades, enregistrament de  
USE  registre de dades (3236) 

dades, flux de  
USE  transmissió de dades (3226) 

dades, flux transfronterer de — (3226) 

dades, gestió electrònica de  
USE  gestió electrònica de documents (3221) 

dades, introducció de  
USE  registre de dades (3236) 

dades mèdiques  
MT  2841 sanitat  
UF  expedient mèdic  
UF  història clínica  
BT1  medicina  

BT2  ciències mèdiques  
RT  dades personals  

dades, memorització de — (3236) 

dades personals  
MT  3236 informàtica i tractament de dades  
BT1  tractament de dades  
RT  biometria  
RT  dades mèdiques  
RT  protecció de la vida privada  
RT  supervisor europeu de protecció de dades  

dades, processament de  
USE  gestió electrònica de documents (3221) 

dades, protecció de — (3236) 

dades protegides  
USE  protecció de dades (3236) 

dades, recollida de — (3236) 

dades, registre de — (3236) 

dades, sistema de gestió de bases de — (3236) 

dades, supervisor europeu de protecció de — (1006) 

dades, tractament de — (3236) 

dades, tractament electrònic de  
USE  tractament de dades (3236) 

dades, transmissió de — (3226) 

dades, xarxa de transmissió de — (3226) 

Dahomey  
USE  Benín (7221+7231) 

daina  
USE  cèrvid (5626) 

Dalarna  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
UF  Dalecarlia  
BT1  Centre-Nord de Suècia  

BT2  regions de Suècia  
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Dalecarlia  
USE  Dalarna (7211) 

*Dalt, Conca de  — (7211+9999) 

*Dalt, Premià de  — (7211+9999) 

*Dalt, Vilassar de  — (7211+9999) 

Dâmbovita  
USE  Dîmbovița (7211) 

dansa  
USE  espectacles (2831) 

dany  
MT  1211 dret civil  
UF  perjudici  
BT1  responsabilitat  

BT2  dret civil  
RT  acció per responsabilitat civil  
RT  assegurança de danys  

dany causat, reparació del  
USE  indemnització (1211) 

dany mediambiental  
USE  degradació del medi ambient (5216) 

dany nuclear  
USE  accident nuclear (6621) 

danys al medi ambient, responsabilitat per — 
(5206) 

danys, assegurança de — (2431) 

danys de guerra  
MT  0816 equilibri internacional  
BT1  conflicte internacional  
RT  víctima de guerra  

danys ecològics, responsabilitat pels  
USE  responsabilitat per danys al medi ambient 

(5206) 

danys i perjudicis  
MT  1211 dret civil  
BT1  responsabilitat  

BT2  dret civil  
RT  justícia reparadora  
RT  víctima  

danys i perjudicis, acció per  
USE  acció per responsabilitat (1221) 

danys naturals, assegurança de  
USE  assegurança de danys (2431) 

*Darnius  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Empordà  

*Daró, Serra de  — (7211+9999) 

Darussalam, estat de Brunei  
USE  Brunei (7226+7231) 

*Das  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Cerdanya  

*das Américas, Área de Livre Comércio   
*USE  Zona de Lliure Comerç de les Amèriques 

(7616) 

dàtil  
USE  fruit tropical (6006) 

DAU  
USE  document únic (2011) 

(de membres), designació  
USE  nomenament (de membres) (1006) 

(de membres), dimissió  
USE  nomenament (de membres) (1006) 

(de membres), nomenament — (1006) 

debat obert  
USE  consulta pública (3226) 

debat parlamentari  
MT  0426 treballs parlamentaris  
UF  acta de la sessió  
UF  diari de sessions  
UF  intervenció parlamentària  
UF  temps d’ús de la paraula  
UF  temps de paraula  
BT1  sessió parlamentària  

BT2  procediment parlamentari  
RT  consulta pública  

debat públic  
USE  consulta pública (3226) 

debats del parlament, publicitat dels  
USE  publicitat de les sessions (1006) 

debats, fòrum de  
USE  fòrum (3226) 

decència pública  
USE  moral pública (2826) 

decimal universal, classificació  
USE  classificació (3221) 

decisió  
MT  1206 fonts i branques del dret  
BT1  reglament administratiu  

BT2  legislació  
BT3  fonts del dret  

decisió, ajuda a la  
USE  intel·ligència artificial (3231) 

decisió CE  
MT  1011 dret de la Unió Europea  
UF  decisió de la Comissió  
UF  decisió del Consell  
BT1  decisió comunitària  

BT2  acte comunitari  

decisió CEEA  
MT  1011 dret de la Unió Europea  
UF  decisió Euratom  
BT1  decisió comunitària  

BT2  acte comunitari  

decisió comunitària  
MT  1011 dret de la Unió Europea  
BT1  acte comunitari  
NT1  decisió CE  
NT1  decisió CEEA  
NT1  decisió individual CECA  

decisió de descàrrec  
USE  descàrrec del pressupost (2441) 

decisió de la Comissió  
USE  decisió CE (1011) 

decisió del Consell  
USE  decisió CE (1011) 

decisió del tribunal  
USE  sentència (1221) 

decisió Euratom  
USE  decisió CEEA (1011) 

decisió general CECA  
MT  1011 dret de la Unió Europea  
BT1  reglament comunitari  

BT2  acte comunitari  

decisió individual CECA  
MT  1011 dret de la Unió Europea  
BT1  decisió comunitària  

BT2  acte comunitari  

decisió marc  
SN  Només l’utilitzarem en el marc de la JAI (justí-

cia i interior).  
MT  1011 dret de la Unió Europea  
BT1  instrument jurídic intergovernamental  
RT  cooperació judicial penal UE  
RT  cooperació policíaca UE  

decisió, poder de — (0406) 

decisió prejudicial CE, petició de — (1221) 

decisió prejudicial, demanda de  
USE  petició de decisió prejudicial CE (1221) 

decisió pressupostària  
USE  opció pressupostària (2436) 

decisió, procés de  
USE  presa de decisions (4021) 

decisió UE, òrgan de — (1006) 

decisions i pràctiques concertades, acords,  
USE  reglamentació sobre enteses (4031) 

decisions, presa de — (4021) 

decisions pressupostàries, racionalització de les  
USE  opció pressupostària (2436) 

decisions, procés de presa de  
USE  presa de decisions (4021) 
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decisions, transparència del procés de presa de  
USE  transparència del procés decisori (1006) 

decisori, poder  
USE  poder de decisió (0406) 

decisori, procés  
USE  presa de decisions (4021) 

decisori, transparència del procés — (1006) 

declaració a duana  
USE  formalitat duanera (2011) 

declaració a la premsa  
USE  comunicat de premsa (3221) 

declaració d’absència  
USE  mort (2826) 

declaració d’entesa  
MT  4031 competència  
UF  declaració de pràctiques concertades  
BT1  reglamentació sobre enteses  

BT2  dret de la competència  

declaració d’impostos  
USE  declaració fiscal (2446) 

declaració d’interès comunitari  
MT  1016 construcció europea  
BT1  projecte d’interès comunitari  

BT2  acció comunitària  
BT3  activitat comunitària  

BT4  aprofundiment de la Unió Europea  

declaració d’interessos econòmics  
USE  interessos econòmics dels parlamentaris 

(0421) 

declaració d’inversió  
USE  reglamentació d’inversions (2426) 

declaració de conflicte d’interès  
USE  conflicte d’interessos (4426) 

Declaració de Drets Humans  
USE  Carta de Drets Humans (1236) 

declaració de la renta  
USE  declaració fiscal (2446) 

declaració de pràctiques concertades  
USE  declaració d’entesa (4031) 

declaració de traspàs  
USE  mort (2826) 

declaració del govern  
SN  Declaració d’un govern respecte a les seves lí-

nies polítiques.  
MT  0436 poder executiu i administració pública  
UF  comunicació del govern  
BT1  Govern  

BT2  Executiu  

declaració del patrimoni  
USE  declaració fiscal (2446) 

declaració fiscal  
MT  2446 fiscalitat  
UF  declaració d’impostos  

UF  declaració de la renta  
UF  declaració del patrimoni  
BT1  fiscalitat  
NT1  devolució fiscal  

declaració pública  
MT  3221 documentació  
BT1  discurs  

BT2  document  

Declaració Schuman  
USE  història d’Europa (0811) 

declivi, regió industrial en — (1616) 

decoració, article de — (6846) 

decoratives, arts  
USE  belles arts (2831) 

decret  
SN  Resolució, d’abast general o individual, presa per 

un poder polític.  
MT  1206 fonts i branques del dret  
UF  decret llei  
UF  ordre ministerial  
BT1  reglament administratiu  

BT2  legislació  
BT3  fonts del dret  

decret legislatiu  
USE  legislació delegada (0436) 

decret llei  
USE  decret (1206) 

deducció anticipada  
USE  retenció (4421) 

deducció fiscal  
MT  2446 fiscalitat  
UF  bonificació fiscal  
UF  crèdit fiscal  
UF  deducció impositiva  
UF  desgravació d’impostos  
UF  desgravació fiscal  
UF  haver fiscal  
UF  privilegi fiscal  
UF  rebaixa fiscal  
UF  reducció de la base imposable  
BT1  política fiscal  
NT1  franquícia fiscal  
RT  zona franca industrial  

deducció impositiva  
USE  deducció fiscal (2446) 

defecte congènit  
USE  malaltia congènita (2841) 

defecte de conformitat  
USE  producte defectuós (2026) 

defectuós, producte — (2026) 

Defensa (CED), Comunitat Europea de  
USE  Unió de l’Europa occidental (7611) 

defensa (PECSD), política europea comuna de 
seguretat i  
USE  PESD (1016) 

Defensa, Agència Europea de — (1016) 

defensa antimíssil  
MT  0821 defensa  
UF  míssil antimíssil  
BT1  míssil  

BT2  armament  

defensa civil  
USE  protecció civil (0431) 

defensa comuna  
USE  PESD (1016) 

defensa comuna, política de  
USE  PESD (1016) 

*defensa de l’autonomia local, conflicte en  — 
(1206) 

defensa de l’ocupació  
USE  manteniment de l’ocupació (4406) 

defensa del consumidor  
USE  protecció del consumidor (2026) 

defensa dels drets humans, grup de  
USE  moviment pels drets humans (0431) 

defensa dels drets humans, moviment en  
USE  moviment pels drets humans (0431) 

defensa, despeses de — (0821) 

defensa, drets de la — (1221) 

defensa, estadística de — (0821) 

defensa estratègica  
MT  0821 defensa  
UF  guerra de les galàxies  
UF  iniciativa de defensa estratègica (IDS)  
BT1  política de defensa  

defensa estratègica (IDS), iniciativa de  
USE  defensa estratègica (0821) 

defensa, legítima — (1216) 

defensa mútua, clàusula de  
USE  assistència mútua (1231) 

defensa nacional  
USE  política de defensa (0821) 

defensa, política comuna de seguretat i  
USE  PESD (1016) 

defensa, política de — (0821) 

defensa, política europea de — (0821) 

defensa, política europea de seguretat i  
USE  PESD (1016) 

defensa, pressupost de — (0821) 

defensa recíproca, clàusula de  
USE  assistència mútua (1231) 

defensor del menor  
USE  protecció de la infància (2826) 
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defensor del poble  
SN  Personalitat encarregada d’ajudar a resoldre pro-

blemes que no s’han resolt per les vies normals 
administratives o contencioses.  

MT  0436 poder executiu i administració pública  
UF  Ararteko  
*UF  *Defensor del Poble (institució)  
UF  Diputado del Común  
UF  Justicia de Aragón  
UF  ombudsman  
UF  Procurador del Común  
UF  Síndic de Greuges  
UF  Valedor do Pobo  
BT1  relació administració-administrat  

BT2  administració pública  
RT  defensor del poble europeu  

*Defensor del Poble (institució)  
*USE  defensor del poble (0436) 

defensor del poble CE, reclamació davant el  
USE  reclamació davant el defensor del poble eu-

ropeu (1016) 

defensor del poble CE, recurs davant el  
USE  reclamació davant el defensor del poble eu-

ropeu (1016) 

defensor del poble europeu  
MT  1006 institucions de la Unió Europea i funció 

pública europea  
UF  mediador comunitari  
UF  mediador europeu  
UF  ombudsman europeu  
BT1  òrgan comunitari  
RT  defensor del poble  
RT  reclamació davant el defensor del poble europeu  

defensor del poble europeu, reclamació 
davant el — (1016) 

dèficit  
MT  4026 gestió comptable  
BT1  resultat d’explotació  

BT2  comptabilitat  
RT  balança deficitària  
RT  fallida  

dèficit de la balança de pagaments  
USE  balança deficitària (2406) 

dèficit democràtic  
MT  1006 institucions de la Unió Europea i funció 

pública europea  
BT1  equilibri institucional CE  

BT2  competència institucional CE  
BT3  funcionament institucional  

dèficit pressupostari  
MT  2441 pressupost  
BT1  finançament del pressupost  

deficitària, balança — (2406) 

deficitària, producció — (6406) 

definició, televisió d’alta — (3226) 

definitius, drets antidúmping  
USE  dret antidúmping (4031) 

deflació  
MT  1606 política econòmica  
UF  política deflacionista  
BT1  política econòmica  
RT  inflació  
RT  política monetària  

deflacionista, política  
USE  deflació (1606) 

defoliació  
MT  5216 deterioració del medi ambient  
BT1  degradació del medi ambient  
RT  arma química  
RT  herbicida  

defraudació  
USE  frau (1216) 

defraudació tributària  
USE  frau fiscal (1216) 

defunció  
USE  mort (2826) 

defunció, subsidi per  
USE  indemnització per traspàs (2836) 

DEG  
USE  drets especials de gir (2406) 

degenerativa del sistema nerviós, afecció  
USE  malaltia del sistema nerviós (2841) 

degoteig, reg per  
USE  irrigació (5621) 

degradació de la capa d’ozó  
USE  contaminació estratosfèrica (5216) 

degradació del medi ambient  
MT  5216 deterioració del medi ambient  
UF  dany mediambiental  
UF  deterioració mediambiental  
NT1  corrosió  
NT1  defoliació  
NT1  desastre causat per l’home  
NT1  desastre natural  

NT2  catàstrofe agrícola  
NT2  cicló  
NT2  erosió  
NT2  erupció volcànica  
NT2  intempèrie  
NT2  inundació  
NT2  sequera  
NT2  sisme  

NT1  desertització  
NT1  desforestació  
NT1  destrucció de conreus  
NT1  incendi  
NT1  pluja àcida  
NT1  zona catastròfica  
NT1  zona contaminada  
NT1  zona sensible  

degradant de la capa d’ozó, gas  
USE  contaminant estratosfèric (5216) 

degradant, tracte cruel i — (1236) 

deixalla  
USE  residu (5216) 

*deixalla industrial  
*USE  residu industrial (5216) 

*deixalla metàl·lica  
*USE  residu industrial (5216) 

deixalles, emmagatzematge subterrani de  
USE  emmagatzematge subterrani de residus 

(5206) 

deixalles, evacuació de  
USE  eliminació de residus (5206) 

deixalles, exportació de  
USE  exportació de residus (5216) 

deixalles, gestió de  
USE  gestió de residus (5206) 

deixalles, incineració de  
USE  incineració de residus (5206) 

deixalles, reciclatge de  
USE  reciclatge de residus (5206) 

deixalles, tecnologia de reducció de  
USE  tecnologia neta (6411) 

deixalles, tractament de  
USE  gestió de residus (5206) 

deixalles, tràfic internacional de  
USE  exportació de residus (5216) 

deixalles, tràfic transfronterer de  
USE  exportació de residus (5216) 

delegació de competències  
USE  delegació de poders (0436) 

delegació de la Comissió  
MT  1006 institucions de la Unió Europea i funció 

pública europea  
BT1  Comissió Europea  

BT2  institució comunitària  
RT  paper internacional de la UE  

delegació de poders  
SN  Decisió d’un òrgan (delegant) encarregat d’una atribu-

ció determinada, de transferir temporalment l’exercici 
de la dita atribució a un altre òrgan (delegat).  

MT  0436 poder executiu i administració pública  
UF  delegació de competències  
UF  delegació interorgànica d’atribucions  
BT1  dret administratiu  
RT  legislació delegada  

delegació de vot  
USE  vot per delegació (0426) 

*delegació del govern de l’estat  
*MT  0436 poder executiu i administració pública  
*UF  *delegat del govern de l’estat  
*BT1  desconcentració  

*BT2  organització administrativa  
*NT1  *subdelegació del govern de l’estat  

*delegació del govern de la generalitat  
*MT  0436 poder executiu i administració pública  
*UF  *delegat del govern de la generalitat  
*BT1  desconcentració  

*BT2  organització administrativa  
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delegació del Parlament Europeu  
USE  delegació PE (1006) 

delegació diplomàtica  
USE  representació diplomàtica (0806) 

delegació interorgànica d’atribucions  
USE  delegació de poders (0436) 

delegació interparlamentària  
MT  0421 parlament  
UF  comitè interparlamentari  
BT1  relació interparlamentària  
RT  delegació parlamentària  

delegació legislativa  
USE  legislació delegada (0436) 

delegació, llei de  
USE  legislació delegada (0436) 

delegació parlamentària  
MT  0421 parlament  
BT1  composició del parlament  
RT  delegació interparlamentària  
RT  delegació PE  

delegació PE  
MT  1006 institucions de la Unió Europea i funció 

pública europea  
UF  delegació del Parlament Europeu  
BT1  Parlament Europeu  

BT2  institució comunitària  
RT  delegació parlamentària  

delegació, vot per — (0426) 

delegada, legislació — (0436) 

*delegat del govern de l’estat  
*USE  *delegació del govern de l’estat (0436) 

*delegat del govern de la generalitat  
*USE  *delegació del govern de la generalitat (0436) 

delegat del personal  
USE  comitè d’empresa (4426) 

deliberació democràtica  
USE  democràcia deliberativa (0406) 

deliberativa, democràcia — (0406) 

delicte  
USE  infracció (1216) 

delicte, còmplice d’un  
USE  complicitat (1216) 

delicte contra el medi ambient  
USE  delicte ecològic (1216) 

delicte contra la propietat  
MT  1216 dret penal  
BT1  infracció  
NT1  abús de confiança  
NT1  falsedat documental  
NT1  frau  
NT1  pirateria  
NT1  robatori  

delicte contra la seguretat de l’estat  
USE  atemptat contra la seguretat de l’estat (1216) 

delicte contra les persones  
MT  1216 dret penal  
BT1  infracció  
NT1  agressió física  
NT1  assetjament moral  
NT1  delicte sexual  

NT2  assetjament sexual  
NT2  pedofília  
NT2  turisme sexual  
NT2  violència sexual  

NT1  difamació  
NT1  homicidi  
NT1  segrest de persones  
NT1  tràfic de persones  
RT  violència  
*RT  violència domèstica  

delicte d’iniciats  
USE  abús d’informació privilegiada (1216) 

delicte de dret internacional  
USE  crim contra la humanitat (1236) 

delicte de falsificació de moneda  
USE  falsificació de moneda (1216) 

delicte de fuga  
USE  delicte de fugida (1216) 

delicte de fugida  
MT  1216 dret penal  
UF  delicte de fuga  
UF  omissió de socors  
BT1  infracció  

delicte de prevaricació  
USE  corrupció (1216) 

delicte duaner  
USE  frau duaner (2011) 

delicte ecològic  
MT  1216 dret penal  
UF  crim contra el medi ambient  
UF  delicte contra el medi ambient  
UF  delicte mediambiental  
BT1  infracció  
RT  desastre causat per l’home  
RT  responsabilitat per danys al medi ambient  

delicte econòmic  
MT  1216 dret penal  
UF  delinqüència econòmica  
UF  estafa  
UF  factura falsa  
UF  falsificació de factura  
UF  frau econòmic  
UF  infracció econòmica  
BT1  infracció  
NT1  abús d’informació privilegiada  
NT1  delicte fiscal  

NT2  frau fiscal  
NT1  falsificació de moneda  
RT  blanqueig de diners  
RT  fallida  
RT  falsificació  
RT  lluita contra el crim  
RT  tràfic il·lícit  
RT  treball clandestí  

delicte fiscal  
MT  1216 dret penal  
BT1  delicte econòmic  

BT2  infracció  
NT1  frau fiscal  
RT  dret fiscal  
RT  evasió fiscal  

Delicte i Justícia Penal, Comissió de Prevenció del  
USE  comissió tècnica ONU (7606) 

delicte informàtic  
USE  criminalitat informàtica (3236) 

delicte mediambiental  
USE  delicte ecològic (1216) 

delicte no intencionat  
MT  1216 dret penal  
UF  infracció no intencionada  
BT1  infracció  

delicte per omissió  
USE  negligència criminal (1216) 

delicte, prescripció del — (1221) 

delicte sexual  
MT  1216 dret penal  
BT1  delicte contra les persones  

BT2  infracció  
NT1  assetjament sexual  
NT1  pedofília  
NT1  turisme sexual  
NT1  violència sexual  

delinqüència  
SN  Comportament caracteritzat per la repetició de 

delictes, considerats sobretot en l’aspecte social.  
MT  2826 vida social  
BT1  problema social  
NT1  delinqüència juvenil  
NT1  vandalisme  
NT1  violència en espectacles esportius  
RT  criminologia  
RT  lluita contra la delinqüència  
RT  reinserció professional  
RT  reinserció social  
RT  robatori  
RT  seguretat pública  

delinqüència econòmica  
USE  delicte econòmic (1216) 

Delinqüència i la Justícia, Institut Interregio-
nal de les Nacions Unides per a Investigaci-
ons sobre la — (7606) 

delinqüència juvenil  
MT  2826 vida social  
BT1  delinqüència  

BT2  problema social  
RT  centre d’educació vigilada  
RT  educació especial  
*RT  *educador social  
RT  jove  
RT  jurisdicció de menors  

delinqüència, lluita contra la — (2826) 
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delinqüència organitzada, grup per a la lluita con-
tra la droga i la  
USE  òrgan de cooperació judicial i policial UE (1016) 

delinqüència, prevenció de la  
USE  lluita contra la delinqüència (2826) 

*Dellà, Isona i Conca  — (7211+9999) 

(dels membres), mandat  
USE  nomenament (de membres) (1006) 

*delta  
*USE  litoral (5211) 

*Deltebre  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Ebre  

demanada, comunicació comercial no  
USE  publicitat electrònica no sol·licitada (2031) 

demanat, correu electrònic comercial no  
USE  publicitat electrònica no sol·licitada (2031) 

demanat, correu electrònic publicitari no  
USE  publicitat electrònica no sol·licitada (2031) 

demanda  
USE  oferta i demanda (2016) 

demanda civil  
USE  acció civil (1221) 

demanda d’energia  
USE  demanda energètica (6606) 

demanda d’ocupació  
MT  4411 mercat laboral  
UF  candidatura a una feina  
UF  recerca de feina  
UF  sol·licitant de feina  
BT1  mercat laboral  

demanda de consum  
MT  2026 consum  
BT1  consum  
RT  enquesta de consum  

demanda de decisió prejudicial  
USE  petició de decisió prejudicial CE (1221) 

demanda de mà d’obra  
USE  necessitat de mà d’obra (4411) 

*demanda de places escolars  
*USE  escolarització (3206) 

demanda energètica  
MT  6606 política energètica  
UF  demanda d’energia  
UF  necessitat energètica  
BT1  balanç energètic  

BT2  política energètica  

demanda, monopoli de  
USE  monopoli de compra (4031) 

demanda, oferta i — (2016) 

demanda penal  
USE  acció penal (1221) 

demandes d’ocupació registrades en compensa-
ció internacional (SEDOC), sistema europeu de 
difusió d’ofertes i  
USE  EURES (4411) 

demandes d’ocupació, sistema europeu de di-
fusió d’ofertes i  
USE  EURES (4411) 

dement  
USE  discapacitat psíquic (2826) 

democràcia  
MT  0406 marc polític  
UF  igualtat democràtica  
UF  pluralisme polític  
BT1  filosofia política  
NT1  democràcia deliberativa  
NT1  democràcia directa  
NT1  democràcia participativa  
NT1  democràcia representativa  
RT  democratització  
RT  democràcia popular  
RT  liberalisme  

democràcia a l’empresa  
USE  participació dels treballadors (4426) 

democràcia deliberativa  
MT  0406 marc polític  
UF  deliberació democràtica  
BT1  democràcia  

BT2  filosofia política  
RT  consulta pública  

democràcia directa  
MT  0406 marc polític  
BT1  democràcia  

BT2  filosofia política  
RT  plebiscit  
RT  referèndum  

democràcia empresarial  
USE  participació dels treballadors (4426) 

democràcia indirecta  
USE  democràcia representativa (0406) 

democràcia industrial  
USE  participació dels treballadors (4426) 

democràcia interna dels partits  
USE  organització dels partits (0411) 

democràcia multipartidista  
USE  multipartidisme (0406) 

democràcia parlamentària  
USE  democràcia representativa (0406) 

democràcia participativa  
MT  0406 marc polític  
UF  participació democràtica  
BT1  democràcia  

BT2  filosofia política  
RT  consulta pública  

RT  governança  
RT  petició  

democràcia pluripartidista  
USE  multipartidisme (0406) 

democràcia popular  
MT  0406 marc polític  
BT1  règim polític  
RT  comunisme  
RT  democràcia  

democràcia representativa  
MT  0406 marc polític  
UF  democràcia indirecta  
UF  democràcia parlamentària  
BT1  democràcia  

BT2  filosofia política  
RT  eleccions  
RT  parlament  
RT  règim parlamentari  

demòcrata, partit — (0411) 

democratacristià, partit — (0411) 

democràtic, control  
USE  control parlamentari (0421) 

democràtic, dèficit — (1006) 

Democràtica Alemanya, República  
USE  Alemanya RDA (7236) 

Democràtica de Corea, República Popular  
USE  Corea del Nord (7226) 

Democràtica de São Tomé i Príncipe, República  
USE  São Tomé i Príncipe (7221+7231) 

Democràtica de Sri Lanka, República Socialista  
USE  Sri Lanka (7226+7231) 

Democràtica de Timor Oriental, República  
USE  Timor Oriental (7226+7231) 

Democràtica del Congo, República — 
(7221+7231) 

Democràtica del Nepal, República Federal  
USE  Nepal (7226+7231) 

democràtica, deliberació  
USE  democràcia deliberativa (0406) 

Democràtica Federal d’Etiòpia, República  
USE  Etiòpia (7221+7231) 

Democràtica i Popular, República Algeriana  
USE  Algèria (7221+7231+7236) 

democràtica, igualtat  
USE  democràcia (0406) 

democràtica, participació  
USE  democràcia participativa (0406) 

Democràtica Popular de Laos, República  
USE  Laos (7226+7231) 

Democràtica Popular del Iemen, República  
USE  Iemen (7226+7231+7236) 
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democratització  
MT  0436 poder executiu i administració pública  
BT1  política governamental  

BT2  competències de l’Executiu  
BT3  Executiu  

RT  democràcia  

democratització de l’educació  
MT  3206 educació  
BT1  política educativa  
RT  alumnat  
RT  ensenyament gratuït  
RT  ensenyament públic  

demografia  
MT  2816 demografia i població  
NT1  anàlisi demogràfica  

NT2  cens de població  
NT2  estadística demogràfica  
NT2  població mundial  
NT2  previsió demogràfica  

NT1  esperança de vida  
NT1  mortalitat  

NT2  mortalitat infantil  
NT2  mortalitat professional  

NT1  natalitat  
NT2  fecunditat  
NT2  maternitat  

NT1  nupcialitat  
NT1  política demogràfica  

NT2  política de natalitat  
RT  ciències socials  
RT  distribució geogràfica  

demogràfic, creixement  
USE  creixement de la població (2816) 

demogràfic, indicador  
USE  estadística demogràfica (2816) 

demogràfica, anàlisi — (2816) 

demogràfica, estadística — (2816) 

demogràfica, evolució  
USE  dinàmica de la població (2816) 

demogràfica, explosió  
USE  creixement de la població (2816) 

demogràfica, política — (2816) 

demogràfica, pressió  
USE  superpoblació (2816) 

demogràfica, previsió — (2816) 

denegació d’entrada  
USE  expulsió (1216) 

denominació d’origen  
MT  2031 comercialització  
UF  certificat de denominació d’origen  
UF  DO  
UF  denominació d’origen controlada (DOC)  
UF  denominació d’origen protegida (DOP)  
UF  indicació geogràfica protegida (IGP)  
BT1  comercialització  
RT  denominació del producte  
RT  qualitat del producte  
RT  vi de qualitat superior  

denominació d’origen, certificat de  
USE  denominació d’origen (2031) 

denominació d’origen controlada (DOC)  
USE  denominació d’origen (2031) 

denominació d’origen controlada, vi amb  
USE  vi de qualitat superior (6021) 

denominació d’origen prestigiada, vi amb  
USE  vi de qualitat superior (6021) 

denominació d’origen protegida (DOP)  
USE  denominació d’origen (2031) 

denominació del producte  
MT  2026 consum  
BT1  qualitat del producte  

BT2  protecció del consumidor  
BT3  consumidor  

RT  denominació d’origen  
RT  etiquetatge  
RT  marca  
RT  marca de qualitat  

densitat de població  
MT  2816 demografia i població  
BT1  distribució geogràfica de la població  
RT  subpoblació  
RT  superpoblació  

dentista  
MT  2841 sanitat  
UF  estomatòleg  
BT1  professió sanitària  
RT  odontologia  

dentista, mecànic  
USE  professió paramèdica (2841) 

denúncia antidúmping  
USE  denúncia davant la Comissió (1011) 

denúncia d’un acord  
MT  0806 política internacional  
BT1  acord internacional  

denúncia davant la Comissió  
MT  1011 dret de la Unió Europea  
UF  denúncia antidúmping  
UF  denúncia per incompliment  
UF  queixa antidúmping  
UF  queixa davant la Comissió  
UF  queixa per dúmping  
UF  queixa per infracció  
UF  reclamació davant la Comissió  
UF  reclamació per dúmping  
UF  reclamació per incompliment  
UF  reclamació per infracció  
BT1  incompliment del dret comunitari  

BT2  aplicació del dret comunitari  
BT3  dret comunitari  

RT  control de les ajudes públiques  
RT  procediment antisubvenció  
RT  recurs per incompliment  
RT  restricció de la competència  

*denúncia per agressió  
*MT  1221 justícia  
*UF  *denúncia per maltractaments  
*BT1  acció penal  

*BT2  acció judicial  

*RT  agressió física  
*RT  policia  
*RT  violència domèstica  

denúncia per incompliment  
USE  denúncia davant la Comissió (1011) 

*denúncia per maltractaments  
*USE  *denúncia per agressió (1221) 

deontologia  
USE  deontologia professional (4426) 

deontologia professional  
MT  4426 relacions laborals i dret del treball  
UF  deontologia  
BT1  organització de les professions  
NT1  clàusula de consciència  
NT1  conflicte d’interessos  
RT  bioètica  
RT  ètica  
RT  secret professional  

departament  
MT  0436 poder executiu i administració pública  
BT1  entitat territorial  

departament d’ultramar  
MT  0436 poder executiu i administració pública  
BT1  entitat territorial  
RT  DU francesos  

departament francès d’ultramar  
USE  DU francesos (7241) 

dependència alimentària  
USE  independència alimentària (0806) 

*dependència de la gent gran  
*USE  dependència dels ancians (2816) 

dependència dels ancians  
MT  2816 demografia i població  
*UF  *dependència de la gent gran  
BT1  tercera edat  

BT2  distribució per edats  
BT3  composició de la població  

*RT  gerontologia  

dependència econòmica  
USE  independència econòmica (0806) 

dependència energètica  
USE  independència energètica (6606) 

dependència nacional  
USE  independència nacional (0806) 

dependència tecnològica  
USE  independència tecnològica (0806) 

dependències, Santa Helena i  
USE  Saint Helena (7241) 

dependent de la pesca, regió — (1616) 

deportació  
USE  expulsió (1216) 

deportat  
MT  0816 equilibri internacional  
BT1  víctima de guerra  
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depreciació del capital  
MT  4026 gestió comptable  
BT1  comptabilitat general  

BT2  comptabilitat  

depreciació monetària  
USE  devaluació (2411) 

depressió econòmica  
USE  recessió econòmica (1611) 

deprimida, regió  
USE  regió desfavorida (1616) 

deprimida, zona  
USE  regió desfavorida (1616) 

depuració de l’aigua  
USE  tractament de l’aigua (5206) 

depuració ètnica  
USE  neteja ètnica (0816) 

depuració, fangs de — (5216) 

depuradora, estació  
USE  tractament de l’aigua (5206) 

depuradora, fangs de  
USE  fangs de depuració (5216) 

depuradora, instal·lació  
USE  tractament de l’aigua (5206) 

derivat CE, dret  
USE  dret derivat (1011) 

derivat de l’ou, producte — (6026) 

derivat de la llet, producte  
USE  subproducte de la llet (6016) 

derivat del petroli, producte  
USE  producte petrolífer (6616) 

derivat, dret — (1011) 

derivats i similars, impost sobre el petroli,  
USE  impost sobre els carburants (2446) 

*dermatologia  
*MT  2841 sanitat  
*BT1  especialitat mèdica  

*BT2  medicina  
*BT3  ciències mèdiques  

*RT  malaltia de la pell  

derogació  
SN  Operació que permet posar fi a tots els efectes 

jurídics d’una llei o una disposició.  
MT  1226 organització de la justícia  
BT1  sistema judicial  

derogació de la llei  
USE  aplicació de la llei (1206) 

desacceleració de l’economia  
USE  recessió econòmica (1611) 

desacidificació  
USE  procés químic (6411) 

desallotjament de l’habitatge  
USE  desnonament (1221) 

desaparició de persones  
MT  0431 vida política i seguretat pública  
BT1  violència política  

BT2  seguretat pública  

desarmament  
MT  0816 equilibri internacional  
BT1  seguretat internacional  
NT1  acció antimines  
NT1  destrucció d’armes  
NT1  limitació d’armaments  

NT2  acord ABM  
NT2  acord SALT  
NT2  acord START  

NT1  no-proliferació nuclear  
NT2  desnuclearització  
NT2  zona de pau  

NT1  reducció de forces  
RT  Institut de les Nacions Unides d’Investigació so-

bre el Desarmament  
RT  rearmament  

Desarmament a Europa, Conferència sobre 
el — (0816) 

desarmament aranzelari  
USE  suspensió dels drets de duana (2011) 

Desarmament, Institut de les Nacions Unides 
d’Investigació sobre el — (7606) 

desastre causat per l’home  
MT  5216 deterioració del medi ambient  
UF  catàstrofe causada per l’home  
BT1  degradació del medi ambient  
RT  ajuda als sinistrats  
RT  cindínica  
RT  delicte ecològic  
RT  primers auxilis  
RT  protecció civil  
RT  protecció del medi ambient  
RT  risc industrial  

desastre natural  
MT  5216 deterioració del medi ambient  
UF  catàstrofe natural  
BT1  degradació del medi ambient  
NT1  catàstrofe agrícola  
NT1  cicló  
NT1  erosió  
NT1  erupció volcànica  
NT1  intempèrie  
NT1  inundació  
NT1  sequera  
NT1  sisme  
RT  ajuda als sinistrats  
RT  assegurança de danys  
RT  cindínica  
RT  condicions atmosfèriques  
RT  pèrdua de la collita  
RT  prevenció de riscs  
RT  primers auxilis  
RT  protecció civil  
RT  risc natural  

desbast  
USE  lingot (6411) 

desbast pla  
USE  lingot (6411) 

desbast quadrat o rectangular  
USE  lingot (6411) 

descans setmanal  
MT  4416 condicions i organització del treball  
BT1  temps de descans  

BT2  jornada de treball  
BT3  organització del treball  

descans, temps de — (4416) 

descàrrec, decisió de  
USE  descàrrec del pressupost (2441) 

descàrrec del pressupost  
MT  2441 pressupost  
UF  decisió de descàrrec  
BT1  execució del pressupost  

descentralització  
SN  Sistema en què l’administració d’una regió 

l’exerceixen, de manera autònoma, les autori-
tats locals elegides.  

MT  0436 poder executiu i administració pública  
UF  centralització  
BT1  organització administrativa  
RT  regionalisme  

descentralització de la informació  
USE  centralització de la informació (3231) 

descentralitzada, informació  
USE  centralització de la informació (3231) 

descentralitzat, organisme comunitari  
USE  organisme i agència de la UE (1006) 

descobriment científic  
MT  6416 investigació i propietat intel·lectual  
BT1  investigació científica  

BT2  investigació  

descolonització  
MT  0806 política internacional  
BT1  independència nacional  

descompte  
SN  Operació per la qual un banc lliura al tenidor 

d’un efecte de comerç, abans que venci, l’import 
d’aquest amb determinades deduccions.  

MT  2416 institucions financeres i de crèdit  
BT1  política creditícia  

descompte (preu)  
USE  preu reduït (2451) 

descompte, botiga de  
USE  casa de descompte (2036) 

descompte, casa de — (2036) 

descompte de factures  
USE  facturació (4026) 

descompte, política de  
USE  política creditícia (2416) 

descompte, tipus de — (2416) 
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desconcentració  
SN  Sistema en què l’administració d’una regió 

l’exerceixen les autoritats locals, sotmeses al 
seu torn a l’autoritat central.  

MT  0436 poder executiu i administració pública  
UF  administració perifèrica  
BT1  organització administrativa  
*NT1  *delegació del govern de l’estat  

*NT2  *subdelegació del govern de l’estat  
*NT1  *delegació del govern de la generalitat  

descontaminació  
USE  sanejament (5206) 

descontentament juvenil  
MT  2826 vida social  
UF  rebel·lia juvenil  
BT1  problema social  
RT  jove  
RT  moviment juvenil  

descontentament social  
USE  problema social (2826) 

descremada en pols, llet — (6016) 

descremada líquida, llet  
USE  llet descremada (6016) 

descremada, llet — (6016) 

descremada transformada, llet  
USE  llet descremada (6016) 

descripció de funcions  
MT  4421 administració i remuneració del personal  
UF  descripció de la feina  
UF  funció professional  
BT1  administració del personal  
RT  qualificació professional  

descripció de la feina  
USE  descripció de funcions (4421) 

descriptor  
USE  indexació documental (3221) 

desembarcada, pesca  
USE  quantitat desembarcada (5641) 

desembarcada, quantitat — (5641) 

desencadenament, preu de — (2451) 

desenvolupada pels cercatalents, pràctica  
USE  captació de treballadors (4421) 

desenvolupada, regió menys  
USE  regió desfavorida (1616) 

Desenvolupament (BIRD), Banc Internacional de 
Reconstrucció i  
USE  Banc Internacional de Reconstrucció i Fo-

ment (7606) 

desenvolupament (PMID), programa marc d’in-
vestigació i  
USE  programa marc d’IDT (6416) 

desenvolupament agrari  
USE  política agrària (5606) 

Desenvolupament Agrícola, Fons Internacio-
nal per al — (7606) 

desenvolupament agrícola, pla de — (5606) 

desenvolupament, ajuda al — (0811) 

desenvolupament, assistència al  
USE  ajuda al desenvolupament (0811) 

desenvolupament, Associació Europea d’Insti-
tuts d’Investigació i Formació sobre el  
USE  EADI (7611+7626) 

Desenvolupament, Banc Africà de — (7616) 

Desenvolupament, Banc Asiàtic de — (7616) 

desenvolupament, banc de — (2416) 

Desenvolupament, Banc Europeu de Recons-
trucció i  
USE  BERD (7611) 

Desenvolupament, Banc Interamericà de — 
(7616) 

desenvolupament, banc regional de  
USE  banc de desenvolupament (2416) 

Desenvolupament, Comissió de Ciència i Tecno-
logia per al  
USE  comissió tècnica ONU (7606) 

Desenvolupament, Comissió de Població i  
USE  comissió tècnica ONU (7606) 

Desenvolupament, Comitè d’Ajuda al — 
(7621) 

Desenvolupament, Conferència de les Naci-
ons Unides sobre Comerç i — (7606) 

Desenvolupament, Conferència de les 
Nacions Unides sobre el Medi Ambient i el 
— (7606) 

desenvolupament conjunt  
USE  ajuda al desenvolupament (0811) 

desenvolupament, cooperació al  
USE  ajuda al desenvolupament (0811) 

Desenvolupament de capital de les Nacions Uni-
des (FNUDC), Fons de  
USE  Programa de les Nacions Unides per al Des-

envolupament (7606) 

Desenvolupament de l’Àfrica austral, Comuni-
tat per al — (7616) 

Desenvolupament de l’Àfrica meridional, Comu-
nitat de  
USE  Comunitat per al Desenvolupament de l’Àfri-

ca austral (7616) 

Desenvolupament de l’Empresa, Centre per 
al — (7626) 

desenvolupament de l’explotació  
USE  modernització de l’explotació agrària (5611) 

desenvolupament de l’individu  
USE  desenvolupament personal (2826) 

Desenvolupament de l’OCDE, Comitè d’Ajuda al  
USE  Comitè d’Ajuda al Desenvolupament (7621) 

Desenvolupament de la Formació Professional, 
Centre Europeu per al  
USE  Cedefop (1006) 

desenvolupament de la llei  
USE  aplicació de la llei (1206) 

desenvolupament de la personalitat  
USE  desenvolupament personal (2826) 

desenvolupament de la producció  
USE  creixement de la producció (6406) 

desenvolupament de les comunicacions  
USE  política de comunicació (3226) 

Desenvolupament de les Nacions Unides per a 
la Dona (Unifem), Fons de  
USE  Programa de les Nacions Unides per al Des-

envolupament (7606) 

Desenvolupament de Llançadores (ELDO), Or-
ganització Europea per al  
USE  Agència Espacial Europea (7611) 

desenvolupament de productes  
USE  disseny del producte (6411) 

Desenvolupament del Carib, Banc de — 
(7616) 

Desenvolupament del Consell d’Europa (CEB), 
Banc de  
USE  fons del Consell d’Europa (7611) 

desenvolupament dels transports  
USE  política de transports (4806) 

desenvolupament, dret al — (1236) 

desenvolupament durador  
USE  desenvolupament sostenible (1606) 

desenvolupament econòmic  
MT  1611 creixement econòmic  
UF  alça econòmica  
UF  expansió econòmica  
NT1  arrencament econòmic  
NT1  creixement econòmic  
NT1  desenvolupament integrat  
NT1  disparitat econòmica  
NT1  necessitats fonamentals  
NT1  nou país industrialitzat  
NT1  país en desenvolupament  
NT1  país industrialitzat  
NT1  país menys desenvolupat  
NT1  pol de creixement  
NT1  potencial de desenvolupament  
NT1  reconstrucció econòmica  
NT1  subdesenvolupament  

NT2  obstacle al desenvolupament  
NT1  transició econòmica  
RT  ajuda al desenvolupament  
RT  desenvolupament industrial  
RT  Grup dels 77  
RT  política d’ajudes  
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RT  política de desenvolupament  
RT  política econòmica  
RT  regió de desenvolupament  

Desenvolupament Econòmics, Organització de 
Cooperació i  
USE  OCDE (7621) 

desenvolupament, estratègia de  
USE  política de desenvolupament (1606) 

Desenvolupament, Fons Europeu de  
USE  FED (0811) 

Desenvolupament, Grup del Banc Africà de  
USE  Banc Africà de Desenvolupament (7616) 

desenvolupament industrial  
MT  6806 política i estructura industrials  
UF  creixement industrial  
UF  foment industrial  
BT1  política industrial  
RT  desenvolupament econòmic  
RT  estructura industrial  
RT  integració industrial  
RT  Organització de les Nacions Unides per al Des-

envolupament Industrial  
RT  pol de creixement  
RT  regió de desenvolupament  

Desenvolupament Industrial (CDI), Centre per al  
USE  Centre per al Desenvolupament de l’Empre-

sa (7626) 

Desenvolupament Industrial, Organització de 
les Nacions Unides per al — (7606) 

desenvolupament industrial, zona de  
USE  zona franca industrial (6806) 

desenvolupament integrat  
MT  1611 creixement econòmic  
BT1  desenvolupament econòmic  
RT  integració econòmica  
RT  pla de desenvolupament agrícola  
RT  política regional comunitària  
RT  programa integrat de desenvolupament  
RT  regió de desenvolupament  

desenvolupament integrat, programa de  
USE  programa integrat de desenvolupament 

(1616) 

desenvolupament, investigació i — (6416) 

desenvolupament mutu  
USE  ajuda al desenvolupament (0811) 

desenvolupament no associat, país en  
USE  país no associat (0811) 

desenvolupament, obstacle al — (1611) 

desenvolupament, operació integrada de  
USE  programa integrat de desenvolupament 

(1616) 

desenvolupament, país en — (1611) 

desenvolupament, país en via de  
USE  país en desenvolupament (1611) 

Desenvolupament per a l’Àsia i el Pacífic, 
Centre de — (7616) 

desenvolupament personal  
MT  2826 vida social  
UF  desenvolupament de l’individu  
UF  desenvolupament de la personalitat  
BT1  vida social  
RT  ciències del comportament  
RT  formació professional  
RT  lleure  

desenvolupament, pla de — (1606) 

desenvolupament, planificació del  
USE  pla de desenvolupament (1606) 

desenvolupament, pol de  
USE  pol de creixement (1611) 

desenvolupament, política de — (1606) 

desenvolupament, potencial de — (1611) 

desenvolupament, programa de  
USE  pla de desenvolupament (1606) 

desenvolupament, programa de Doha per al  
USE  Ronda de Doha (2011) 

Desenvolupament, Programa de les Nacions 
Unides per al — (7606) 

desenvolupament, programa integrat de — 
(1616) 

desenvolupament, projecte de  
USE  pla de desenvolupament (1606) 

desenvolupament, regió de — (1616) 

desenvolupament regional  
MT  1616 regió i política regional  
BT1  política regional  
RT  ajuda regional  
RT  Centre de les Nacions Unides per al Desenvolu-

pament Regional  
RT  economia regional  
RT  pol de creixement  
RT  política de turisme  

desenvolupament regional, ajuda al  
USE  ajuda regional (1606) 

Desenvolupament Regional, Centre de les 
Nacions Unides per al — (7606) 

Desenvolupament Regional, Fons Europeu 
de — (1021) 

desenvolupament regional, programa de  
USE  programa operatiu (1616) 

desenvolupament, Ronda de Doha per al  
USE  Ronda de Doha (2011) 

desenvolupament rural  
MT  1616 regió i política regional  
UF  ordenació rural  
UF  planificació rural  
BT1  política regional  
RT  assignació de terres  

RT  ordenació forestal  
RT  ordenació hidroagrícola  
RT  política d’estructuració agrària  
RT  utilització de les terres  

desenvolupament social  
MT  2826 vida social  
UF  progrés social  
BT1  vida social  
RT  Institut d’Investigació de les Nacions Unides per 

al Desenvolupament Social  

Desenvolupament Social, Comissió de  
USE  comissió tècnica ONU (7606) 

Desenvolupament Social, Institut d’Investiga-
ció de les Nacions Unides per al — (7606) 

desenvolupament sostenible  
SN  Desenvolupament que permet satisfer les neces-

sitats presents sense comprometre la capacitat 
de les generacions futures de satisfer les seves.  

MT  1606 política econòmica  
UF  bioeconomia  
UF  desenvolupament durador  
UF  ecodesenvolupament  
BT1  política de desenvolupament  

BT2  política econòmica  
RT  agricultura sostenible  
RT  Conferència de les Nacions Unides sobre el Medi 

Ambient i el Desenvolupament  
RT  mobilitat sostenible  
RT  pla agroambiental  
RT  política de medi ambient  
RT  responsabilitat social de l’empresa  
RT  tecnologia neta  
RT  tecnologia tova  
RT  turisme just  

Desenvolupament Sostenible, Comissió sobre el  
USE  comissió tècnica ONU (7606) 

desenvolupament tecnològic  
USE  canvi tecnològic (6411) 

desenvolupament tecnològic (PMIDT), progra-
ma marc d’investigació i  
USE  programa marc d’IDT (6416) 

desenvolupament tecnològic, investigació tec-
nològica i  
USE  investigació i desenvolupament (6416) 

desenvolupament urbà  
USE  urbanització (2846) 

desenvolupament, zona de  
USE  regió de desenvolupament (1616) 

desenvolupat no associat, país menys  
USE  país no associat (0811) 

desenvolupat, país  
USE  país industrialitzat (1611) 

desenvolupat, país menys — (1611) 

desequilibri econòmic  
USE  disparitat econòmica (1611) 
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desequilibri pressupostari  
USE  equilibri pressupostari (2436) 

desequilibri regional  
MT  1616 regió i política regional  
UF  disparitat regional  
BT1  política regional  
RT  cohesió econòmica i social  
RT  disparitat econòmica  
RT  regió desfavorida  
RT  regió mediterrània CE  
RT  regió rural  

deserció  
USE  disciplina militar (0821) 

desert  
MT  5211 medi natural  
UF  Sàhara  
UF  zona desèrtica  
BT1  medi geofísic  
RT  desertització  
RT  Sahel  

desèrtica, zona  
USE  desert (5211) 

desertificació  
USE  desertització (5216) 

desertització  
MT  5216 deterioració del medi ambient  
UF  desertificació  
UF  salinització del sòl  
BT1  degradació del medi ambient  
RT  acidificació  
RT  desert  
RT  Sahel  

desfavorida, classe social  
USE  quart món (2821) 

desfavorida, regió — (1616) 

desfavorida, regió agrària  
USE  zona agrària desfavorida (5606) 

desfavorida, regió agrícola  
USE  zona agrària desfavorida (5606) 

desfavorida, zona  
USE  regió desfavorida (1616) 

desfavorida, zona agrària — (5606) 

desfavorida, zona urbana — (2846) 

desfavorides, ajuda a les regions  
USE  ajuda regional (1606) 

desfavorit, barri  
USE  zona urbana desfavorida (2846) 

desforestació  
MT  5216 deterioració del medi ambient  
UF  tala  
BT1  degradació del medi ambient  
RT  reforestació  
RT  rompuda  

desgasificació  
USE  contaminació per vaixells (5216) 

desgravació a l’exportació  
MT  2006 política comercial  
BT1  finançament de les exportacions  

BT2  política d’exportació  
RT  reembors de drets duaners  

desgravació d’impostos  
USE  deducció fiscal (2446) 

desgravació fiscal  
USE  deducció fiscal (2446) 

Desh, Bangla — (7226+7231) 

Desh, República Popular de Bangla  
USE  Bangla Desh (7226+7231) 

deshidratació  
MT  6036 tecnologia alimentària  
UF  dessecació  
BT1  conservació d’aliments  

BT2  tecnologia alimentària  
RT  producte deshidratat  

deshidratada, llet  
USE  llet en pols (6016) 

deshidratat, aliment  
USE  producte deshidratat (6026) 

deshidratat, producte — (6026) 

designació (de membres)  
USE  nomenament (de membres) (1006) 

desigualtat de tracte  
USE  igualtat de tracte (1236) 

desigualtat social  
MT  2821 marc social  
BT1  estructura social  
RT  fractura digital  

desindustrialització  
USE  industrialització (6806) 

desinfecció  
USE  sanejament (5206) 

desinfectant  
USE  producte farmacèutic (2841) 

desinformació  
MT  3226 comunicació  
BT1  control de la comunicació  

BT2  política de comunicació  
RT  propaganda electoral  
RT  propaganda política  

desistiment, clàusula de  
USE  clàusula d’exempció (1016) 

desk, help  
USE  assistència a l’usuari (3236) 

deslleial, competència  
USE  restricció de la competència (4031) 

deslleial, pràctica comercial  
USE  restricció de la competència (4031) 

deslleial, publicitat  
USE  publicitat abusiva (4031) 

deslletament per a animals, aliment de  
USE  aliment per al bestiar (5631) 

deslocalització  
MT  4006 organització de l’empresa  
*UF  *deslocalització d’empreses  
UF  deslocalització industrial  
UF  reubicació d’empreses  
UF  trasllat de l’empresa  
BT1  política de l’empresa  
*RT  acomiadament  
RT  dúmping social  
RT  empresa multinacional  
RT  reconversió industrial  

*deslocalització d’empreses  
*USE  deslocalització (4006) 

deslocalització industrial  
USE  deslocalització (4006) 

desmantellament dels ICM  
USE  import compensatori monetari (5606) 

desmilitarització  
USE  reducció de forces (0816) 

desmilitaritzada, zona — (0816) 

desminatge  
USE  acció antimines (0816) 

desminatge humanitari  
USE  acció antimines (0816) 

desnacionalització  
USE  privatització (1211) 

desnatada, llet  
USE  llet descremada (6016) 

desnaturalització  
MT  6036 tecnologia alimentària  
BT1  tecnologia alimentària  

desnonament  
MT  1221 justícia  
UF  desallotjament de l’habitatge  
UF  expulsió del llogater  
BT1  execució de sentència  

BT2  sentència  
RT  habitatge  

desnuclearització  
MT  0816 equilibri internacional  
UF  zona desnuclearitzada  
BT1  no-proliferació nuclear  

BT2  desarmament  
BT3  seguretat internacional  

desnuclearitzada, zona  
USE  desnuclearització (0816) 

desnutrició  
MT  2841 sanitat  
UF  subalimentació  
BT1  escassetat d’aliments  

BT2  nutrició  
RT  pobresa  
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desobediència civil  
SN  Refús d’obeir a lleis considerades injustes mit-

jançant actituds no violentes.  
MT  0431 vida política i seguretat pública  
BT1  moviments d’opinió  
NT1  vaga de fam  
RT  disciplina militar  
RT  insubmissió  
RT  objecció de consciència  
RT  oposició política  

desocupació  
USE  atur (4406) 

desocupació, assegurança de — (2836) 

desocupació, índex de  
USE  atur (4406) 

desocupació, prestació per  
USE  assegurança de desocupació (2836) 

desocupació, subsidi de  
USE  assegurança de desocupació (2836) 

desocupació, taxa de  
USE  atur (4406) 

desocupat  
USE  aturat (4411) 

desossada, carn — (6011) 

desoxiribonucleic, àcid  
USE  ADN (3606) 

despatx  
USE  lliurament (2036) 

despatx de duana  
USE  formalitat duanera (2011) 

despesa  
MT  4026 gestió comptable  
BT1  resultat d’explotació  

BT2  comptabilitat  
RT  despesa comunitària  
RT  despesa pressupostària  

despesa administrativa  
USE  despesa de funcionament (2441) 

despesa administrativa de les institucions  
USE  despesa de funcionament CE (1021) 

despesa agrícola  
MT  1021 finances comunitàries  
BT1  despesa operativa CE  

BT2  despesa comunitària  
RT  FEOGA Garantia  

despesa alimentària  
MT  2026 consum  
BT1  consum  
RT  cost de la vida  
RT  hàbit alimentari  
RT  nutrició  
RT  preu alimentari  

despesa, autorització de la  
USE  liquidació de despeses (2441) 

despesa comunitària  
MT  1021 finances comunitàries  
UF  despesa pressupostària CE  
NT1  despesa de funcionament CE  
NT1  despesa no obligatòria  
NT1  despesa obligatòria  
NT1  despesa operativa CE  

NT2  despesa agrícola  
NT2  despesa d’investigació CE  
NT2  despesa estructural  

RT  despesa  
RT  despesa pressupostària  

despesa d’emmagatzematge  
USE  cost d’emmagatzematge (4026) 

despesa d’intervenció  
USE  despesa operativa CE (1021) 

despesa d’investigació CE  
MT  1021 finances comunitàries  
UF  pressupost comunitari d’investigació  
BT1  despesa operativa CE  

BT2  despesa comunitària  
RT  política comunitària d’investigació  
RT  pressupost d’investigació  
RT  programa d’investigació  

despesa de consum  
MT  2026 consum  
BT1  consum  
RT  cost de la vida  
RT  enquesta de consum  
RT  pressupost familiar  

despesa de funcionament  
MT  2441 pressupost  
UF  crèdit de funcionament  
UF  despesa administrativa  
BT1  despesa pressupostària  
RT  despesa de funcionament CE  

despesa de funcionament CE  
MT  1021 finances comunitàries  
UF  despesa administrativa de les institucions  
UF  pressupost de funcionament CE  
UF  pressupost de les institucions comunitàries  
BT1  despesa comunitària  
RT  despesa de funcionament  

despesa de l’estat  
USE  despesa pública (2441) 

despesa dels fons estructurals  
USE  despesa estructural (1021) 

despesa estructural  
MT  1021 finances comunitàries  
UF  despesa dels fons estructurals  
BT1  despesa operativa CE  

BT2  despesa comunitària  
RT  fons estructural  

despesa extrapressupostària  
MT  2441 pressupost  
BT1  despesa pressupostària  
RT  consignació pressupostària  

despesa, impost sobre la  
USE  impost sobre el consum (2446) 

despesa nacional  
MT  1626 comptabilitat nacional  
BT1  agregat econòmic  

BT2  comptabilitat nacional  

despesa no obligatòria  
MT  1021 finances comunitàries  
BT1  despesa comunitària  

despesa obligatòria  
MT  1021 finances comunitàries  
BT1  despesa comunitària  

despesa operativa  
MT  2441 pressupost  
BT1  despesa pressupostària  
RT  despesa operativa CE  

despesa operativa CE  
MT  1021 finances comunitàries  
UF  crèdit d’intervenció  
UF  despesa d’intervenció  
BT1  despesa comunitària  
NT1  despesa agrícola  
NT1  despesa d’investigació CE  
NT1  despesa estructural  
RT  despesa operativa  

despesa pressupostària  
MT  2441 pressupost  
NT1  despesa de funcionament  
NT1  despesa extrapressupostària  
NT1  despesa operativa  
NT1  despesa pública  
RT  compromís de les despeses  
RT  despesa  
RT  despesa comunitària  
RT  pressupost  
RT  recursos pressupostaris  

despesa pressupostària CE  
USE  despesa comunitària (1021) 

despesa pública  
MT  2441 pressupost  
UF  despesa de l’estat  
BT1  despesa pressupostària  
RT  cost social  
RT  hisenda pública  

despesa social  
USE  cost social (2826) 

despeses administratives  
USE  despeses generals (4026) 

despeses bancàries  
MT  2416 institucions financeres i de crèdit  
UF  comissió bancària  
BT1  activitat bancària  
RT  xec  

despeses, compromís de les — (2441) 

despeses comunitàries, planificació de  
USE  perspectives financeres (1021) 

despeses comunitàries, programació de  
USE  perspectives financeres (1021) 
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despeses d’escolaritat  
MT  3216 organització de l’ensenyament  
UF  despeses d’estudi  
UF  drets de matrícula  
BT1  vida escolar  
RT  cost de l’educació  

despeses d’estudi  
USE  despeses d’escolaritat (3216) 

despeses d’hospitalització  
MT  2841 sanitat  
UF  despeses hospitalàries  
BT1  despeses de sanitat  

BT2  política sanitària  

despeses d’investigació  
USE  pressupost d’investigació (6416) 

despeses de defensa  
MT  0821 defensa  
UF  despeses militars  
BT1  política de defensa  

despeses de gestió  
USE  despeses generals (4026) 

despeses de lliurament  
USE  lliurament (2036) 

despeses de malaltia  
USE  despeses de sanitat (2841) 

despeses de representació  
USE  despeses generals (4026) 

despeses de sanitat  
MT  2841 sanitat  
UF  despeses de malaltia  
UF  despeses per assistència mèdica  
BT1  política sanitària  
NT1  despeses d’hospitalització  
NT1  despeses farmacèutiques  

despeses de transport  
USE  noli (4806) 

despeses de viatge  
USE  dietes i despeses (4421) 

despeses, dietes i — (4421) 

despeses electorals  
MT  0416 procediment electoral i sistema de votació  
BT1  campanya electoral  

BT2  organització electoral  
RT  finançament dels partits  

despeses en educació  
USE  cost de l’educació (3206) 

despeses farmacèutiques  
MT  2841 sanitat  
BT1  despeses de sanitat  

BT2  política sanitària  
RT  producte farmacèutic  

despeses financeres  
USE  despeses generals (4026) 

despeses generals  
SN  Despeses d’una empresa que no entren en les 

despeses de fabricació d’un producte.  
MT  4026 gestió comptable  
UF  despeses administratives  
UF  despeses de gestió  
UF  despeses de representació  
UF  despeses financeres  
BT1  càlcul de costs  

BT2  gestió comptable  

despeses hospitalàries  
USE  despeses d’hospitalització (2841) 

despeses, liquidació de — (2441) 

despeses militars  
USE  despeses de defensa (0821) 

despeses per assistència mèdica  
USE  despeses de sanitat (2841) 

despeses previstes  
USE  projecte de pressupost (2441) 

despeses previstes, estat de les  
USE  projecte de pressupost (2441) 

*Despí, Sant Joan  — (7211+9999) 

desplaçament, dieta per  
USE  dietes i despeses (4421) 

desplegament de forces  
MT  0821 defensa  
UF  enviament de tropes  
UF  estacionament de tropes  
BT1  política de defensa  

despoblació  
USE  despoblament (2816) 

despoblament  
MT  2816 demografia i població  
UF  despoblació  
BT1  dinàmica de la població  

despoblament rural  
USE  migració rural (2811) 

despolitització  
MT  0431 vida política i seguretat pública  
BT1  participació política  

BT2  comportament polític  
BT3  política  

desreglamentació  
USE  desregulació (1606) 

desregulació  
MT  1606 política econòmica  
UF  desreglamentació  
BT1  política econòmica  
RT  liberalització del mercat  
RT  política bancària  
RT  política de preus  
RT  política de transports  

dessalinització  
USE  tractament de l’aigua (5206) 

dessecació  
USE  deshidratació (6036) 

dessecada, fruita  
USE  producte dessecat (6026) 

dessecat, aliment  
USE  producte dessecat (6026) 

dessecat, farratge  
USE  farratge (5631) 

dessecat, producte — (6026) 

dessegregació racial  
USE  discriminació racial (1236) 

dessulfuració  
USE  procés químic (6411) 

destil·lació  
SN  Extracció de l’alcohol dels vins o dels mosts fer-

mentats.  
MT  6036 tecnologia alimentària  
UF  destil·lació especial  
UF  destil·lació excepcional  
UF  destil·lació obligatòria  
UF  destil·lació preventiva  
UF  destil·lació voluntària  
BT1  tecnologia alimentària  
RT  indústria de begudes  
RT  viticultura  

destil·lació especial  
USE  destil·lació (6036) 

destil·lació excepcional  
USE  destil·lació (6036) 

destil·lació obligatòria  
USE  destil·lació (6036) 

destil·lació preventiva  
USE  destil·lació (6036) 

destil·lació voluntària  
USE  destil·lació (6036) 

destil·leria  
USE  indústria de begudes (6031) 

destinació, canvi de — (4421) 

destinació del transport  
USE  localització del transport (4811) 

*destitució  
*USE  *cessament de càrrec públic (0431) 

destrucció d’armes  
MT  0816 equilibri internacional  
BT1  desarmament  

BT2  seguretat internacional  

destrucció de conreus  
MT  5216 deterioració del medi ambient  
UF  paràsit de conreu  
UF  plaga  
BT1  degradació del medi ambient  
RT  lluita contra els insectes  
RT  plaguicida  
RT  tractament fitosanitari  
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destrucció de la capa d’ozó  
USE  contaminació estratosfèrica (5216) 

destrucció massiva, arma de — (0821) 

destructor de la capa d’ozó, gas  
USE  contaminant estratosfèric (5216) 

*Desvalls, Sant Jordi  — (7211+9999) 

*Desvern, Sant Just  — (7211+9999) 

desviació de poder  
USE  abús de poder (1211) 

desviació del tràfic comercial  
USE  restricció de les importacions (2021) 

detall, comerç al — (2036) 

detall, preu al — (2451) 

detall, venda al — (2031) 

detallista  
USE  comerç al detall (2036) 

detecció alcohòlica, prova de  
USE  seguretat a la carretera (4806) 

detenció  
MT  1221 justícia  
UF  arrest  
BT1  procediment penal  

BT2  procediment judicial  

detenció arbitrària  
USE  dret a la justícia (1236) 

detenció europeu, manament de — (1016) 

detenció preventiva  
MT  1221 justícia  
BT1  procediment penal  

BT2  procediment judicial  

detergent  
USE  producte de manteniment (6811) 

deterioració de la capa d’ozó  
USE  contaminació estratosfèrica (5216) 

deterioració mediambiental  
USE  degradació del medi ambient (5216) 

determinades (VQPRD), vins de qualitat produ-
ïts en regions  
USE  vi de qualitat superior (6021) 

detingut, incomunicació del  
USE  règim penitenciari (1216) 

detinguts, trasllat de  
USE  trasllat de presos (1216) 

detonador  
USE  explosiu (6811) 

10, Grup dels  
USE  Grup dels Deu (7621) 

Deu, Grup dels — (7621) 

deure d’assistència mútua  
USE  assistència mútua (1231) 

deure d’assistència recíproca  
USE  assistència mútua (1231) 

deure d’ingerència  
USE  ingerència (0816) 

deure d’obediència  
USE  deures del funcionari (0436) 

deure de discreció  
USE  deures del funcionari (0436) 

deure de reserva  
USE  deures del funcionari (0436) 

deures del ciutadà  
MT  1236 drets i llibertats  
UF  obligacions del ciutadà  

deures del funcionari  
MT  0436 poder executiu i administració pública  
UF  deure d’obediència  
UF  deure de discreció  
UF  deure de reserva  
UF  obligacions del funcionari  
UF  obligació de moralitat  
UF  obligació de neutralitat  
UF  obligació de reserva  
BT1  estatut del funcionari  

BT2  funció pública  
BT3  organització administrativa  

deute  
MT  1211 dret civil  
UF  deutor  
BT1  dret de les obligacions  

BT2  dret civil  
RT  deute exterior  
RT  deute públic  
RT  endeutament  
RT  fallida civil  

deute, amortització del — (2436) 

deute, consolidació del — (2436) 

deute duaner  
SN  Títol de crèdit, garantia o dipòsit en poder de la 

duana, en relació amb una operació duanera o 
amb circumstàncies especials derivades del mo-
viment transfronterer, o similar, de mercaderies.  

MT  2011 política aranzelària  
UF  deute duaner a l’exportació  
UF  deute duaner a la importació  
BT1  reglamentació duanera  

deute duaner a l’exportació  
USE  deute duaner (2011) 

deute duaner a la importació  
USE  deute duaner (2011) 

deute exterior  
SN  Deute privat i públic contret amb creditors es-

trangers.  
MT  2406 relacions monetàries  
UF  deute internacional  
BT1  finances internacionals  
NT1  reducció del deute  

RT  balança de pagaments  
RT  deute  
RT  deute públic  
RT  solvència  

deute fiscal, condonació del — (2446) 

deute incobrable  
USE  crèdits per cobrar (1211) 

deute internacional  
USE  deute exterior (2406) 

deute públic  
SN  Conjunt d’obligacions contretes per l’estat.  
MT  2436 hisenda pública i política pressupostària  
NT1  amortització del deute  
NT1  bo del Tresor  
NT1  consolidació del deute  
NT1  emprèstit públic  
RT  deute  
RT  deute exterior  
RT  solvència  

deute, reducció del — (2406) 

deute, tenidor de  
USE  crèdits per cobrar (1211) 

deuteri  
USE  matèria radioactiva (6621) 

deutor  
USE  deute (1211) 

deutors, compte de  
USE  crèdits per cobrar (1211) 

devaluació  
MT  2411 economia monetària  
UF  depreciació monetària  
BT1  ajust monetari  

BT2  política monetària  

devolució de drets de duana  
USE  reembors de drets duaners (2011) 

devolució fiscal  
MT  2446 fiscalitat  
BT1  declaració fiscal  

BT2  fiscalitat  

dia festiu  
MT  4416 condicions i organització del treball  
UF  calendari laboral  
UF  dia no laborable  
BT1  temps de descans  

BT2  jornada de treball  
BT3  organització del treball  

dia mundial  
USE  campanya de sensibilització (0431) 

dia no laborable  
USE  dia festiu (4416) 

dia, ordre del — (0426) 

dia, publicació de l’ordre del  
USE  publicitat de les sessions (1006) 
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diabetis  
MT  2841 sanitat  
BT1  malaltia endocrina  

BT2  malaltia  

diagnosi mèdica  
MT  2841 sanitat  
UF  anàlisi clínica  
UF  ecografia  
UF  electrocardiografia  
UF  electroencefalografia  
UF  endoscòpia  
UF  escintil·lografia  
UF  gammagrafia  
UF  imatges mèdiques  
*UF  *mastografia  
UF  radiodiagnosi  
UF  radiografia  
UF  ressonància magnètica nuclear  
BT1  medicina  

BT2  ciències mèdiques  
RT  material medicoquirúrgic  

diagnosi precoç  
USE  medicina preventiva (2841) 

*dialectal, variant   
*USE  cultura regional (2831) 

dialecte  
USE  cultura regional (2831) 

diàleg araboafricà  
USE  cooperació araboafricana (0811) 

diàleg euroàrab  
USE  cooperació euroàrab (0811) 

diàleg Nord-Sud  
USE  relació Nord-Sud (0806) 

diàleg social  
MT  4426 relacions laborals i dret del treball  
UF  concertació social  
BT1  relació laboral  
NT1  diàleg social comunitari  
RT  pacte social  

diàleg social comunitari  
SN  Diàleg entre interlocutors socials a escala comu-

nitària o diàleg entre les institucions i els inter-
locutors socials perquè aquests participin en el 
procés de presa de decisions.  

MT  4426 relacions laborals i dret del treball  
BT1  diàleg social  

BT2  relació laboral  

diàleg Sud-Sud  
USE  cooperació Sud-Sud (0811) 

diàlisi  
USE  malaltia renal (2841) 

diamant  
USE  pedra preciosa (6611) 

diari  
USE  periòdic (3221) 

diari de sessions  
USE  debat parlamentari (0426) 

Diari Oficial CE  
USE  Diari Oficial UE (3221) 

Diari Oficial de la Unió Europea  
USE  Diari Oficial UE (3221) 

Diari Oficial UE  
MT  3221 documentació  
UF  Diari Oficial CE  
UF  Diari Oficial de la Unió Europea  
BT1  document oficial  

BT2  document  

diari web  
USE  bloc (3226) 

diàspora  
SN  Dispersió d’una comunitat pel món.  
MT  2811 moviments migratoris  
BT1  migració  
RT  distribució geogràfica de la població  

Dibuixos i Models), Oficina d’Harmonització del 
Mercat Interior (Marques,  
USE  Oficina d’Harmonització del Mercat Interi-

or (1006) 

dic  
USE  obra de fàbrica (4806) 

diccionari  
MT  3221 documentació  
UF  lèxic  
UF  vocabulari  
BT1  document  
NT1  diccionari d’abreviatures  
NT1  diccionari multilingüe  

diccionari d’abreviatures  
MT  3221 documentació  
UF  diccionari d’acrònims  
UF  diccionari de sigles  
BT1  diccionari  

BT2  document  

diccionari d’acrònims  
USE  diccionari d’abreviatures (3221) 

diccionari de sigles  
USE  diccionari d’abreviatures (3221) 

diccionari de traducció  
USE  diccionari multilingüe (3221) 

diccionari multilingüe  
MT  3221 documentació  
UF  diccionari de traducció  
UF  diccionari plurilingüe  
BT1  diccionari  

BT2  document  

diccionari plurilingüe  
USE  diccionari multilingüe (3221) 

dictadura  
MT  0406 marc polític  
UF  règim dictatorial  
BT1  règim polític  
RT  concentració de poders  
RT  violència d’estat  

dictadura militar  
USE  règim militar (0406) 

dictàfon  
USE  màquina d’oficina (6826) 

dictamen  
MT  0426 treballs parlamentaris  
UF  dictamen favorable  
UF  dictamen motivat  
UF  petició d’opinió  
UF  petició de dictamen  
UF  sol·licitud de dictamen  
BT1  procediment legislatiu  

dictamen CE  
MT  1011 dret de la Unió Europea  
UF  dictamen de la Comissió  
UF  dictamen del Consell  
BT1  dictamen comunitari  

BT2  acte comunitari  
RT  Comissió Europea  

dictamen CECA  
MT  1011 dret de la Unió Europea  
BT1  dictamen comunitari  

BT2  acte comunitari  

dictamen CEEA  
MT  1011 dret de la Unió Europea  
BT1  dictamen comunitari  

BT2  acte comunitari  

dictamen CESE  
MT  1011 dret de la Unió Europea  
UF  dictamen del Comitè Econòmic i Social Eu-

ropeu  
UF  parer del CESE  
BT1  dictamen comunitari  

BT2  acte comunitari  
RT  Comitè Econòmic i Social Europeu  

dictamen comunitari  
SN  Acte jurídic emès per les institucions comunità-

ries quan es tracta de valorar una situació actual 
o certs fets de la Unió o dels estats membres. 
El dictamen crea les condicions prèvies a la for-
mulació d’actes jurídics vinculants oconstitueix 
un requisit necessari per a un recurs davant el 
Tribunal de Justícia de les Comunitats Europe-
es (TJCE).  

MT  1011 dret de la Unió Europea  
BT1  acte comunitari  
NT1  dictamen CE  
NT1  dictamen CECA  
NT1  dictamen CEEA  
NT1  dictamen CESE  
NT1  dictamen del CdR  
NT1  dictamen del Tribunal de Comptes  
NT1  dictamen del Tribunal de Justícia CE  
NT1  dictamen PE  

NT2  dictamen favorable PE  

dictamen de comissió  
MT  0426 treballs parlamentaris  
BT1  document de sessió  

BT2  sessió parlamentària  
BT3  procediment parlamentari  

RT  comissió parlamentària  

dictamen de la Comissió  
USE  dictamen CE (1011) 
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dictamen del CdR  
MT  1011 dret de la Unió Europea  
UF  dictamen del Comitè de les Regions  
BT1  dictamen comunitari  

BT2  acte comunitari  

dictamen del Comitè de les Regions  
USE  dictamen del CdR (1011) 

dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu  
USE  dictamen CESE (1011) 

dictamen del Consell  
USE  dictamen CE (1011) 

dictamen del Parlament Europeu  
USE  dictamen PE (1011) 

dictamen del Tribunal de Comptes  
MT  1011 dret de la Unió Europea  
BT1  dictamen comunitari  

BT2  acte comunitari  

dictamen del Tribunal de Justícia CE  
MT  1011 dret de la Unió Europea  
BT1  dictamen comunitari  

BT2  acte comunitari  
RT  Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees  

dictamen favorable  
USE  dictamen (0426) 

dictamen favorable PE  
MT  1011 dret de la Unió Europea  
BT1  dictamen PE  

BT2  dictamen comunitari  
BT3  acte comunitari  

RT  Acta Única Europea  

dictamen motivat  
USE  dictamen (0426) 

dictamen motivat PE  
USE  dictamen PE (1011) 

dictamen obligatori  
USE  dictamen PE (1011) 

dictamen PE  
MT  1011 dret de la Unió Europea  
UF  dictamen del Parlament Europeu  
UF  dictamen motivat PE  
UF  dictamen obligatori  
BT1  dictamen comunitari  

BT2  acte comunitari  
NT1  dictamen favorable PE  

dictamen pericial  
MT  1221 justícia  
UF  informe pericial  
UF  peritació judicial  
UF  peritatge judicial  
BT1  judici  

BT2  procediment judicial  

dictamen, petició de  
USE  dictamen (0426) 

dictamen, sol·licitud de  
USE  dictamen (0426) 

dictatorial, règim  
USE  dictadura (0406) 

didàctic, equip  
USE  material d’ensenyament (3216) 

didàctic informatitzat, material  
USE  software didàctic (3216) 

didàctic, ordinador  
USE  software didàctic (3216) 

didàctic, programa informàtic  
USE  software didàctic (3216) 

didàctic, software — (3216) 

dies festius, treball en  
USE  treball dominical (4416) 

dies no laborables, treball en  
USE  treball dominical (4416) 

dièsel, motor — (6821) 

dièster  
USE  combustible substitutiu (6606) 

dieta per desplaçament  
USE  dietes i despeses (4421) 

dietes i despeses  
MT  4421 administració i remuneració del personal  
UF  despeses de viatge  
UF  dieta per desplaçament  
BT1  remuneració del treball  

dietètic, aliment  
USE  producte dietètic (6026) 

dietètic, producte — (6026) 

dietètica  
USE  alimentació humana (2841) 

dietilenglicol  
USE  alcohol químic (6811) 

difamació  
MT  1216 dret penal  
UF  calúmnia  
UF  injúria  
BT1  delicte contra les persones  

BT2  infracció  

diferència cultural  
MT  2831 cultura i religió  
UF  subcultura  
BT1  cultura  
RT  adaptació social  
RT  fill de migrant  
RT  grup sociocultural  
RT  minoria nacional  
RT  treballador migrant  

diferència de preus  
MT  2451 preus  
BT1  política de preus  

diferència salarial  
USE  igualtat de remuneració (4421) 

diferenciada, integració  
USE  cooperació reforçada (1016) 

Diferències, Òrgan de Solució de — (7621) 

Diferències sobre Inversions, Centre Interna-
cional de Resolució de — (7606) 

diferents administracions, col·laboració entre  
USE  cooperació administrativa (0436) 

diferents administracions, conveni de coopera-
ció entre  
USE  cooperació administrativa (0436) 

dificultat d’abastament  
USE  seguretat d’abastament (2016) 

difosa, videografia  
USE  teletext (3226) 

difunt  
USE  mort (2826) 

difús, interès  
USE  interès col·lectiu (1221) 

difusió d’ofertes i demandes d’ocupació regis-
trades en compensació internacional (SEDOC), 
sistema europeu de  
USE  EURES (4411) 

difusió d’ofertes i demandes d’ocupació, siste-
ma europeu de  
USE  EURES (4411) 

difusió de l’acta de la sessió  
USE  publicitat de les sessions (1006) 

difusió de la cultura  
MT  2831 cultura i religió  
BT1  política cultural  
RT  difusió de la informació  
RT  lleure  

difusió de la informació  
MT  3221 documentació  
BT1  documentació  
NT1  difusió selectiva de la informació  
RT  accés a la informació  
RT  anunci públic  
RT  autopista de la informació  
RT  difusió de la cultura  
RT  difusió de la informació comunitària  
RT  estratègia econòmica  
RT  intercanvi d’informació  
RT  internet  
RT  multimèdia  
RT  transparència administrativa  

difusió de la informació comunitària  
MT  1006 institucions de la Unió Europea i funció 

pública europea  
BT1  transparència del procés decisori  

BT2  funcionament institucional  
RT  difusió de la informació  

difusió de les innovacions  
MT  6411 tecnologia i reglamentació tècnica  
BT1  transferència de tecnologia  

BT2  tecnologia  
RT  innovació  
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difusió de les publicacions  
USE  edició (3226) 

difusió restringida  
MT  3231 informació i tractament de la informació  
BT1  accés a la informació  

BT2  política d’informació  
RT  difusió selectiva de la informació  

difusió selectiva de la informació  
MT  3221 documentació  
BT1  difusió de la informació  

BT2  documentació  
RT  difusió restringida  

digestiu, malaltia del sistema — (2841) 

digital, arxiu — (3221) 

digital, biblioteca  
USE  biblioteca virtual (3221) 

digital, bretxa  
USE  fractura digital (3231) 

digital, conservació  
USE  arxiu digital (3221) 

digital, disc òptic  
USE  suport òptic (3226) 

digital, divisió  
USE  fractura digital (3231) 

digital, economia  
USE  economia del coneixement (1621) 

digital, empremta  
USE  biometria (3606) 

digital, fractura — (3231) 

digital, preservació  
USE  arxiu digital (3221) 

digital, prova  
USE  prova informàtica (1221) 

digital, retard  
USE  fractura digital (3231) 

digital, tecnologia — (6411) 

digital, televisió  
USE  televisió d’alta definició (3226) 

digitalització  
SN  Procés de transformació d’un senyal analògic 

en un de digital.  
MT  3221 documentació  
BT1  gestió electrònica de documents  

BT2  gestió de documents  
BT3  documentació  

RT  biblioteca virtual  
RT  escàner  

dignitat de la persona  
USE  lliure disposició de la pròpia persona (1236) 

dignitat del malalt  
USE  drets del malalt (2841) 

Dijon, afer Cassis de  
USE  principi de reconeixement mutu (1011) 

diligència judicial  
MT  1221 justícia  
UF  acció davant els tribunals  
BT1  instrucció del sumari  

BT2  procediment penal  
BT3  procediment judicial  

diligències prèvies  
USE  investigació judicial (1221) 

Dillon, Ronda — (2011) 

Dillon round  
USE  Ronda Dillon (2011) 

Dîmbovița  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
UF  Dâmbovita  
BT1  Romania del Sud-Muntènia  

BT2  regions de Romania  

dimensió de l’empresa  
MT  4011 tipus d’empresa  
UF  actiu de l’empresa  
UF  plantilla laboral  
NT1  empresa gran  
NT1  petita i mitjana empresa  

NT2  empresa mitjana  
NT2  empresa petita  
NT3  microempresa  

dimensió de l’explotació  
USE  superfície d’explotació (5616) 

dimensió jurídica  
USE  legislació (1206) 

dimensió social del mercat interior  
USE  Europa dels ciutadans (1016) 

dimensions, pes i — (4811) 

*dimissió  
*USE  *cessament de càrrec públic (0431) 

dimissió (de membres)  
USE  nomenament (de membres) (1006) 

*dimissió d’un càrrec electiu  
*USE  *cessament de càrrec públic (0431) 

dimissió del Govern  
MT  0431 vida política i seguretat pública  
BT1  crisi política  

BT2  política  
RT  Govern  
RT  moció de censura  
RT  qüestió de confiança  

*dimissionari, diputat   
*USE  *cessament de càrrec públic (0431) 

dimissionari, govern  
USE  mandat electoral (0421) 

*dimissionari, membre   
*USE  *cessament de càrrec públic (0431) 

Dinamarca  
MT  7206 Europa  
MT  7231 geografia econòmica  
MT  7236 geografia política  
UF  Regne de Dinamarca  
BT1  Europa del Nord  
BT1  estat membre UE  
BT1  països de l’OCDE  
BT1  països de l’OTAN  
BT1  països del Consell d’Europa  
BT1  països del Consell Nòrdic  
RT  regions de Dinamarca  

Dinamarca del Sud  
USE  Syddanmark (7211) 

Dinamarca Meridional  
USE  Syddanmark (7211) 

Dinamarca, regions de — (7211) 

Dinamarca, Regne de  
USE  Dinamarca (7206+7231+7236) 

dinàmica de la població  
MT  2816 demografia i població  
UF  evolució demogràfica  
UF  moviment de la població  
NT1  creixement de la població  
NT1  despoblament  
NT1  envelliment de la població  
NT1  reemplaçament generacional  
NT1  subpoblació  
NT1  superpoblació  

dinàmica, programació  
USE  tècnica de gestió (4021) 

dindi, gall  
USE  ocell de corral (5631) 

diner negre, blanqueig de  
USE  blanqueig de diners (2421) 

diners bancaris  
MT  2411 economia monetària  
BT1  moneda  

BT2  mercat monetari  
NT1  diners electrònics  
NT1  títol de crèdit  
NT1  transferència  
NT1  xec  
RT  activitat bancària  

diners, blanqueig de — (2421) 

diners electrònics  
MT  2411 economia monetària  
UF  pagament electrònic  
UF  targeta bancària  
UF  targeta de crèdit  
BT1  diners bancaris  

BT2  moneda  
BT3  mercat monetari  

RT  banca electrònica  
RT  informàtica aplicada  

diners fiduciaris  
USE  moneda fiduciària (2411) 

diners, rentat de  
USE  blanqueig de diners (2421) 
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diners, rentatge de  
USE  blanqueig de diners (2421) 

diòxid de carboni  
USE  gas amb efecte hivernacle (5216) 

diòxid de titani  
USE  òxid (6811) 

dioxina  
USE  substància tòxica (5216) 

diploma  
USE  títol d’estudis (3216) 

diploma universitari  
USE  títol d’estudis (3216) 

diplomàcia  
USE  relació diplomàtica (0806) 

diplomàcia parlamentària  
MT  0806 política internacional  
BT1  relació diplomàtica  

BT2  política internacional  

diplomàtic  
USE  professió diplomàtica (0806) 

diplomàtic, agent  
USE  professió diplomàtica (0806) 

diplomàtic, asil  
USE  asil polític (1231) 

diplomàtic, cos  
USE  representació diplomàtica (0806) 

diplomàtic, personal  
USE  professió diplomàtica (0806) 

diplomàtic, protocol — (0806) 

diplomàtic, reconeixement  
USE  relació diplomàtica (0806) 

diplomàtic, representant  
USE  professió diplomàtica (0806) 

diplomàtic, servei  
USE  representació diplomàtica (0806) 

diplomàtica, carrera  
USE  professió diplomàtica (0806) 

diplomàtica, delegació  
USE  representació diplomàtica (0806) 

diplomàtica, immunitat — (0806) 

diplomàtica, missió  
USE  representació diplomàtica (0806) 

diplomàtica, personal de missió  
USE  professió diplomàtica (0806) 

diplomàtica, professió — (0806) 

diplomàtica, protecció — (0806) 

diplomàtica, relació — (0806) 

diplomàtica, representació — (0806) 

diplomes, convalidació de  
USE  reconeixement de títols (3206) 

diplomes, equivalència de  
USE  equivalència de títols (3206) 

diplomes, reconeixement de  
USE  reconeixement de títols (3206) 

diplomes, reconeixement mutu de  
USE  reconeixement de títols (3206) 

dipòsit a la vista  
USE  dipòsit bancari (2416) 

dipòsit a termini  
USE  dipòsit bancari (2416) 

dipòsit bancari  
MT  2416 institucions financeres i de crèdit  
UF  dipòsit a la vista  
UF  dipòsit a termini  
BT1  activitat bancària  

dipòsit criogènic  
USE  emmagatzematge d’hidrocarburs (6616) 

dipòsit de cadàvers  
USE  mort (2826) 

dipòsit de mercaderies  
USE  emmagatzematge (2036) 

dipòsit duaner  
SN  Lloc en què els productes importats o destinats 

a l’exportació poden emmagatzemar-se o trans-
formar-se sense pagament de drets de duana.  

MT  2011 política aranzelària  
UF  dipòsit fictici  
UF  dipòsit real  
BT1  règim duaner suspensiu  

BT2  règim duaner comunitari  
RT  emmagatzematge  

dipòsit fictici  
USE  dipòsit duaner (2011) 

dipòsit frigorífic  
USE  emmagatzematge d’aliments (6036) 

dipòsit legal  
SN  Lliurament obligatori de diversos exemplars 

d’una obra literària o audiovisual quan és publi-
cada a l’organisme oficial pertinent.  

MT  3226 comunicació  
BT1  edició  

BT2  indústria de la comunicació  

dipòsit per producte contaminant  
SN  Dipòsit per als productes potencialment con-

taminants, que es reemborsa quan es tornen 
aquests productes o el que en resta.  

MT  5206 política del medi ambient  
UF  embalatge consignat  
UF  envàs consignat  
UF  producte consignat  
BT1  instrument econòmic mediambiental  

BT2  política de medi ambient  
RT  contaminant  
RT  producte d’envasament  
RT  reciclatge de residus  

dipòsit real  
USE  dipòsit duaner (2011) 

dipositari  
MT  2036 distribució  
BT1  distribuïdor comercial  

BT2  distribució comercial  

dipòsits, banc de  
USE  banc comercial (2416) 

diputació permanent  
USE  cambra parlamentària (0421) 

diputació provincial  
USE  administració local (0436) 

Diputado del Común  
USE  defensor del poble (0436) 

diputat  
USE  parlamentari (0421) 

*diputat dimissionari  
*USE  *cessament de càrrec públic (0431) 

diputat no inscrit  
USE  no agrupat (0421) 

Diputats, Congrés dels  
USE  cambra d’elecció directa (0421) 

diputats, estatut dels  
USE  estatut dels parlamentaris (0421) 

diputats, règim jurídic dels  
USE  estatut dels parlamentaris (0421) 

direcció, consell de  
USE  direcció de l’empresa (4006) 

direcció de l’empresa  
MT  4006 organització de l’empresa  
UF  consell de direcció  
UF  estratègia d’empresa  
UF  gerència  
BT1  política de l’empresa  
NT1  govern d’empresa  
RT  gestió empresarial  

direcció, dispositiu de  
USE  dispositiu de conducció (4811) 

direcció, secretària de  
USE  personal de secretaria (4006) 

directa, adjudicació  
USE  contractació directa (2006) 

directa, aplicabilitat — (1011) 

directa, cambra d’elecció — (0421) 

directa, contractació — (2006) 

directa, democràcia — (0406) 

directa, elecció  
USE  sufragi universal (0416) 

directa, explotació — (5616) 

directa, inversió — (2426) 

directa, venda — (2031) 
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directe, cost — (4026) 

directe, efecte  
USE  aplicabilitat directa (1011) 

directe, impost — (2446) 

directe, sufragi  
USE  sufragi universal (0416) 

directiu  
USE  quadre administratiu (4006) 

directius, compra de l’empresa pels  
USE  compra de l’empresa (4006) 

directiva  
SN  Directriu o conjunt d’instruccions del cap d’es-

tat o del govern en què s’indiquen els objectius 
que s’han d’atènyer.  

MT  1206 fonts i branques del dret  
UF  directriu  
BT1  reglament administratiu  

BT2  legislació  
BT3  fonts del dret  

directiva CE  
SN  La vincularem a la institució de què es tracti.  
MT  1011 dret de la Unió Europea  
UF  directiva de la Comissió  
UF  directiva del Consell  
UF  directiva del Parlament Europeu i del Consell  
BT1  directiva comunitària  

BT2  acte comunitari  

directiva CEEA  
MT  1011 dret de la Unió Europea  
BT1  directiva comunitària  

BT2  acte comunitari  

directiva comunitària  
MT  1011 dret de la Unió Europea  
BT1  acte comunitari  
NT1  directiva CE  
NT1  directiva CEEA  
NT1  recomanació CECA  
RT  aproximació de legislacions  

Directiva d’obres  
USE  contracte d’obres (2006) 

directiva de la Comissió  
USE  directiva CE (1011) 

Directiva de subministraments  
USE  contracte de subministraments (2006) 

directiva del Consell  
USE  directiva CE (1011) 

directiva del Parlament Europeu i del Consell  
USE  directiva CE (1011) 

directives CE, transposició de  
USE  transposició de la legislació comunitària (1011) 

director d’empresa  
SN  És l’encarregat de dirigir una empresa. Pot ser 

assalariat.  

MT  4006 organització de l’empresa  
UF  director gerent  
UF  gerent d’una empresa  
BT1  estructura de l’empresa  
RT  organització patronal  

Director d’Ensenyament Superior i Investigació 
(CDESR), Comitè  
USE  Consell de Cooperació Cultural (7611) 

director d’explotació agrícola  
USE  agricultor (5616) 

director de cinema  
USE  professió artística (2831) 

Director de l’Educació (Cded), Comitè  
USE  Consell de Cooperació Cultural (7611) 

Director de la Cultura (Cdcult), Comitè  
USE  Consell de Cooperació Cultural (7611) 

Director del Patrimoni Cultural (Cdpat), Comitè  
USE  Consell de Cooperació Cultural (7611) 

director gerent  
USE  director d’empresa (4006) 

director II), grup de cooperació judicial i duane-
ra (grup  
USE  òrgan de cooperació judicial i policial UE 

(1016) 

directori  
USE  repertori (3221) 

directriu  
USE  directiva (1206) 

dirigent, classe — (2821) 

dirigida, economia — (1621) 

dirigisme  
USE  economia dirigida (1621) 

disc  
MT  3226 comunicació  
UF  CD  
UF  DVD Àudio  
UF  disc compacte  
BT1  suport enregistrat  

BT2  material audiovisual  
RT  discoteca  

disc compacte  
USE  disc (3226) 

disc magnètic  
USE  suport magnètic (3226) 

disc òptic  
USE  suport òptic (3226) 

disc òptic digital  
USE  suport òptic (3226) 

discapacitat  
MT  2826 vida social  
UF  minusvàlid  
BT1  política social  
NT1  autonomia dels discapacitats  

NT1  discapacitat físic  
NT1  discapacitat psíquic  
NT1  integració dels discapacitats  
NT1  mitjans per a discapacitats  
RT  accident laboral  
RT  ajuda als discapacitats  
RT  assignació per assistència  
RT  cartilla sanitària  
RT  discriminació per motiu de minusvalidesa  
RT  educació especial  
*RT  *educador social  
RT  igualtat de tracte  
RT  reinserció professional  
RT  solidaritat familiar  

discapacitat, col·legi per a nens amb  
USE  educació especial (3211) 

discapacitat físic  
MT  2826 vida social  
UF  cec  
UF  minusvàlid físic  
UF  persona amb mobilitat reduïda  
*UF  *sord  
UF  sordmud  
BT1  discapacitat  

BT2  política social  

discapacitat psíquic  
MT  2826 vida social  
UF  alienat  
UF  dement  
UF  malalt mental  
UF  minusvàlid psíquic  
BT1  discapacitat  

BT2  política social  
RT  malaltia mental  

discapacitats, ajuda als — (2836) 

discapacitats, aparell per a  
USE  mitjans per a discapacitats (2826) 

discapacitats, autonomia dels — (2826) 

discapacitats, facilitats per a  
USE  mitjans per a discapacitats (2826) 

discapacitats, instal·lacions i serveis per a  
USE  mitjans per a discapacitats (2826) 

discapacitats, integració dels — (2826) 

discapacitats, mitjans per a — (2826) 

discapacitats, servei de transport per a  
USE  mitjans per a discapacitats (2826) 

discapacitats, vehicle per a  
USE  mitjans per a discapacitats (2826) 

disciplina de vot  
SN  Respecte de les consignes de vot donades pel 

seu partit als parlamentaris o grup parlamentari.  
MT  0426 treballs parlamentaris  
UF  consigna de vot  
BT1  votació parlamentària  

BT2  procediment parlamentari  

disciplina interna dels partits  
USE  organització dels partits (0411) 
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disciplina militar  
MT  0821 defensa  
UF  deserció  
BT1  exèrcit  
RT  desobediència civil  

disciplina pressupostària CE  
MT  1021 finances comunitàries  
BT1  elaboració del pressupost comunitari  
NT1  estabilitzador pressupostari  
NT1  perspectives financeres  

NT2  adaptació de les perspectives financeres  
NT2  revisió de les perspectives financeres  

NT1  reserva pressupostària CE  
RT  acord interinstitucional  

disciplinari, dret  
USE  procediment disciplinari (0436) 

disciplinari, expedient  
USE  procediment disciplinari (0436) 

disciplinari, procediment — (0436) 

disciplinària, sanció  
USE  sanció administrativa (0436) 

discos, lector de — (3236) 

discoteca  
MT  3221 documentació  
BT1  sistema documental  
RT  disc  

discreció, deure de  
USE  deures del funcionari (0436) 

discrecional, poder — (0406) 

discriminació  
USE  lluita contra la discriminació (1236) 

discriminació basada en l’orientació sexual  
MT  1236 drets i llibertats  
UF  discriminació de les minories sexuals  
UF  discriminació dels homosexuals  
BT1  lluita contra la discriminació  
NT1  minoria sexual  

discriminació cap als minusvàlids  
USE  discriminació per motiu de minusvalidesa 

(1236) 

discriminació de les minories sexuals  
USE  discriminació basada en l’orientació sexual 

(1236) 

discriminació dels estrangers  
USE  discriminació per raons de nacionalitat (1236) 

discriminació dels homosexuals  
USE  discriminació basada en l’orientació sexual (1236) 

discriminació econòmica  
MT  1236 drets i llibertats  
BT1  lluita contra la discriminació  
RT  doble imposició  
RT  igualtat de remuneració  

discriminació ètnica  
MT  1236 drets i llibertats  
BT1  lluita contra la discriminació  
RT  grup ètnic  

discriminació lingüística  
MT  1236 drets i llibertats  
BT1  lluita contra la discriminació  
RT  grup lingüístic  

discriminació, lluita contra la — (1236) 

discriminació per motiu de minusvalidesa  
MT  1236 drets i llibertats  
UF  discriminació cap als minusvàlids  
BT1  lluita contra la discriminació  
RT  discapacitat  

discriminació per motius d’edat  
MT  1236 drets i llibertats  
BT1  lluita contra la discriminació  
RT  jove  
RT  tercera edat  
RT  treballador jove  

discriminació per raons de nacionalitat  
MT  1236 drets i llibertats  
UF  discriminació dels estrangers  
BT1  lluita contra la discriminació  
RT  estranger  
RT  lliure circulació de treballadors  

discriminació política  
MT  1236 drets i llibertats  
BT1  lluita contra la discriminació  
NT1  prohibició professional  
RT  ideologia política  

discriminació positiva  
USE  igualtat de tracte (1236) 

discriminació racial  
MT  1236 drets i llibertats  
UF  dessegregació racial  
UF  igualtat racial  
UF  segregació racial  
BT1  lluita contra la discriminació  
NT1  antisemitisme  
NT1  apartheid  
NT1  conflicte racial  
NT1  racisme  
RT  moviment contra el racisme  

discriminació religiosa  
MT  1236 drets i llibertats  
UF  cristianofòbia  
UF  intolerància religiosa  
UF  islamofòbia  
UF  judeofòbia  
UF  persecució religiosa  
BT1  lluita contra la discriminació  
NT1  conflicte religiós  
RT  grup religiós  
RT  llibertat religiosa  
RT  religió  

discriminació sexual  
MT  1236 drets i llibertats  
UF  sexisme  
BT1  lluita contra la discriminació  
RT  condició de la dona  

RT  matrimoni forçat  
RT  sexualitat  

discriminadora, pràctica comercial  
USE  restricció de la competència (4031) 

discriminatori, preu — (2451) 

discriminatori, tracte  
USE  lluita contra la discriminació (1236) 

discurs  
MT  3221 documentació  
BT1  document  
NT1  declaració pública  

disjuntor  
USE  material elèctric (6826) 

disminució de preus  
USE  baixa de preus (2451) 

disminuïts, ajuda als  
USE  ajuda als discapacitats (2836) 

disparitat econòmica  
MT  1611 creixement econòmic  
UF  desequilibri econòmic  
BT1  desenvolupament econòmic  
RT  desequilibri regional  

disparitat regional  
USE  desequilibri regional (1616) 

dispensari  
USE  centre mèdic (2841) 

*display unit, video   
*USE  pantalla (3236) 

disponibilitat d’aliments  
USE  recurs alimentari (2841) 

disponibilitat d’energia  
MT  6606 política energètica  
BT1  balanç energètic  

BT2  política energètica  
RT  recurs energètic  

disponibilitat líquida  
USE  disponibilitat monetària (2411) 

disponibilitat monetària  
MT  2411 economia monetària  
UF  disponibilitat líquida  
UF  recurs financer  
BT1  massa monetària  

BT2  mercat monetari  

disposició administrativa  
MT  1206 fonts i branques del dret  
BT1  reglament administratiu  

BT2  legislació  
BT3  fonts del dret  

disposició contractual  
USE  clàusula contractual (1211) 

disposició de la pròpia persona, lliure — (1236) 

disposició del contracte  
USE  clàusula contractual (1211) 
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disposició legislativa  
USE  legislació (1206) 

dispositiu anticontaminació  
USE  dispositiu anticontaminant (5206) 

dispositiu anticontaminant  
MT  5206 política del medi ambient  
UF  catalitzador  
UF  dispositiu anticontaminació  
BT1  prevenció de la contaminació  

BT2  lluita contra la contaminació  
RT  gas de combustió  

dispositiu comunitari de certificació  
USE  certificació comunitària (6411) 

dispositiu d’enllumenat  
USE  dispositiu de senyalització (4811) 

dispositiu de conducció  
MT  4811 organització dels transports  
UF  dispositiu de direcció  
BT1  equipament del vehicle  

BT2  vehicle  
BT3  mitjà de transport  

dispositiu de direcció  
USE  dispositiu de conducció (4811) 

dispositiu de frenada  
USE  dispositiu de seguretat (4811) 

dispositiu de protecció  
USE  dispositiu de seguretat (4811) 

dispositiu de salvament  
USE  equip de protecció (4416) 

dispositiu de seguretat  
MT  4811 organització dels transports  
UF  ABS  
UF  airbag  
UF  cinturó de seguretat  
UF  dispositiu de frenada  
UF  dispositiu de protecció  
UF  reposacaps  
UF  retrovisor  
UF  sistema antiblocatge de frens  
BT1  equipament del vehicle  

BT2  vehicle  
BT3  mitjà de transport  

RT  seguretat del transport  

dispositiu de senyalització  
MT  4811 organització dels transports  
UF  dispositiu d’enllumenat  
UF  far antiboira  
UF  far pilot  
UF  llum d’encreuament  
UF  llum de carretera  
UF  llum de fre  
UF  llum de població  
UF  llum de posició  
UF  senyal acústic  
UF  senyalització de vehicles  
BT1  equipament del vehicle  

BT2  vehicle  
BT3  mitjà de transport  

RT  senyalització  

dispositiu magnètic  
USE  material electromagnètic (6826) 

dispositiu mèdic  
USE  material medicoquirúrgic (2841) 

dispositiu per a invidents, pas de vianants amb  
USE  mitjans per a discapacitats (2826) 

disputa comercial  
MT  2021 comerç internacional  
UF  conflicte comercial  
BT1  relació comercial  
RT  arbitratge  
RT  arbitratge comercial  
RT  Òrgan de Solució de Diferències  

disquet  
USE  suport magnètic (3226) 

disquets, lector de  
USE  lector de discos (3236) 

disquets, unitat de  
USE  lector de discos (3236) 

disseny  
USE  disseny i model (6416) 

disseny assistit per ordinador  
MT  3236 informàtica i tractament de dades  
BT1  informàtica aplicada  

BT2  informàtica  
*RT  belles arts  
RT  disseny del producte  
RT  disseny i model  

disseny del producte  
MT  6411 tecnologia i reglamentació tècnica  
UF  creació del producte  
UF  desenvolupament de productes  
BT1  fabricació industrial  
NT1  assaig  
NT1  prototip  
RT  disseny assistit per ordinador  
RT  investigació  
RT  nou producte  

*disseny gràfic  
*USE  belles arts (2831) 

disseny i model  
MT  6416 investigació i propietat intel·lectual  
UF  disseny  
UF  disseny industrial  
BT1  propietat industrial  

BT2  propietat intel·lectual  
RT  disseny assistit per ordinador  

disseny industrial  
USE  disseny i model (6416) 

dissidència  
MT  0431 vida política i seguretat pública  
BT1  moviments d’opinió  
RT  drets humans  
RT  drets polítics  

dissident  
MT  0431 vida política i seguretat pública  
BT1  moviments d’opinió  
RT  dret de l’individu  

RT  oposició política  
RT  refugiat polític  

dissolució  
USE  procés físic (6411) 

dissolució d’un partit  
USE  constitució d’un partit (0411) 

dissolució de la cambra  
USE  dissolució del parlament (0431) 

dissolució de societat mercantil  
USE  liquidació de societat mercantil (4006) 

dissolució del parlament  
MT  0431 vida política i seguretat pública  
UF  dissolució de la cambra  
BT1  crisi política  

BT2  política  
RT  mandat electoral  
RT  parlament  

dissolvent  
MT  6811 química  
BT1  paraquímica  
RT  pintura i vernís  

dissuasió  
MT  0821 defensa  
UF  arma de dissuasió nuclear  
UF  força de dissuasió  
BT1  política de defensa  

dissuasió, força de  
USE  dissuasió (0821) 

dissuasió nuclear, arma de  
USE  dissuasió (0821) 

distància, batxillerat a  
USE  ensenyament a distància (3206) 

distància, contracte negociat a  
USE  venda a distància (2031) 

distància, ensenyament a — (3206) 

distància, formació a  
USE  formació professional (4406) 

Distància, Institut Nacional de Batxillerat a  
USE  ensenyament a distància (3206) 

distància, medicina a  
USE  telemedicina (2841) 

distància, treball a — (4406) 

distància, universitat a  
USE  ensenyament a distància (3206) 

Distància, Universitat Nacional d’Educació a  
USE  ensenyament a distància (3206) 

distància, venda a — (2031) 

distensió  
USE  coexistència pacífica (0816) 

distinció honorífica  
MT  2826 vida social  
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UF  condecoració  
UF  medalla  
UF  medalla europea  
UF  premi a l’excel·lència  
UF  premi d’honor  
UF  premi Nobel  
BT1  vida social  

distorsió de la competència  
USE  restricció de la competència (4031) 

distribució, acord de  
USE  distribució exclusiva (4031) 

distribució, canal de  
USE  distribució comercial (2036) 

distribució, circuit de  
USE  distribució comercial (2036) 

distribució comercial  
MT  2036 distribució  
UF  canal de comercialització  
UF  canal de distribució  
UF  circuit de distribució  
UF  circuit de venda  
UF  estructura de distribució  
UF  política de distribució  
NT1  clientela  
NT1  comerciant  

NT2  comissionista  
NT2  intermediari comercial  

NT1  comerç a l’engròs  
NT2  cooperativa de compra  
NT2  mercat d’interès nacional  

NT1  comerç al detall  
NT2  autoservei  
NT2  centre comercial  
NT2  comerç ambulant  
NT2  comerç associat  
NT2  comerç independent  
NT2  comerç integrat  
NT3  cadena comercial  
NT3  casa de descompte  
NT3  cooperativa de consum  
NT3  gran magatzem  

NT2  distribuïdor automàtic  
NT2  franquícia comercial  
NT2  petit comerç  
NT2  punt de venda  

NT1  distribuïdor comercial  
NT2  concessionari  
NT2  dipositari  
NT2  revenedor  

NT1  fons de comerç  
NT1  lliurament  
NT1  professió comercial  

NT2  agent comercial  
NT2  corredor de comerç  
NT2  personal de vendes  

NT1  proveïdor  
RT  comercialització  
RT  cost de distribució  
RT  distribució exclusiva  
RT  distribució selectiva  
RT  empresa comercial  
RT  horari comercial  
RT  venda  

distribució, cooperativa agrícola de  
USE  cooperativa agrícola (5616) 

distribució, cost de — (4026) 

distribució d’energia  
MT  6606 política energètica  
BT1  política energètica  
RT  subministrament d’energia elèctrica  
RT  subministrament de gas  

distribució d’energia elèctrica  
USE  subministrament d’energia elèctrica (2846) 

distribució d’escons  
USE  repartiment d’escons (0416) 

distribució de competències  
USE  repartiment de competències (0431) 

distribució de fons comunitaris  
USE  distribució del finançament comunitari (1021) 

distribució de l’ajuda  
MT  0811 política de cooperació  
BT1  règim d’ajudes  

BT2  política d’ajudes  

distribució de l’horari escolar  
USE  calendari escolar (3216) 

distribució de la renda  
MT  1626 comptabilitat nacional  
BT1  renda  
NT1  distribució de la riquesa  
NT1  empobriment  
NT1  pobresa  

NT2  mendicitat  
NT1  renda baixa  
NT1  riquesa  

distribució de la riquesa  
MT  1626 comptabilitat nacional  
BT1  distribució de la renda  

BT2  renda  

distribució de pel·lícules  
USE  indústria cinematogràfica (3226) 

distribució de vots  
MT  0416 procediment electoral i sistema de votació  
*UF  *percentatge de vots  
UF  repartiment de vots  
UF  tant per cent de vots  
BT1  escrutini  

BT2  votació  

distribució del finançament comunitari  
MT  1021 finances comunitàries  
UF  assignació de fons comunitaris  
UF  assignació del finançament comunitari  
UF  distribució de fons comunitaris  
UF  repartiment de fons comunitaris  
UF  repartiment del finançament comunitari  
BT1  règim comunitari de finançament  

BT2  finançament comunitari  
RT  beneficiari net  
RT  contribuent net  

distribució del treball  
MT  4416 condicions i organització del treball  
UF  divisió del treball  
BT1  estudi del treball  

BT2  organització del treball  

distribució, empresa de  
USE  empresa comercial (4011) 

distribució, estructura de  
USE  distribució comercial (2036) 

distribució exclusiva  
MT  4031 competència  
UF  acord de distribució  
UF  acord de distribució exclusiva  
UF  concessió exclusiva  
UF  contracte d’exclusiva  
UF  exclusiva de venda  
UF  venda exclusiva  
BT1  entesa vertical  

BT2  entesa  
RT  distribució comercial  
RT  negativa de venda  

distribució exclusiva, acord de  
USE  distribució exclusiva (4031) 

distribució geogràfica  
MT  1631 anàlisi econòmica  
BT1  estadística  
RT  demografia  
RT  distribució geogràfica de la població  
RT  emplaçament industrial  
RT  localització de l’energia  
RT  localització de la producció  
RT  mapa escolar  
RT  mobilitat geogràfica  

distribució geogràfica de la població  
MT  2816 demografia i població  
NT1  concentració de la població  
NT1  densitat de població  
NT1  població rural  

NT2  llar agrícola  
NT1  població urbana  
NT1  relació camp-ciutat  
NT1  residència  

NT2  mobilitat de residència  
NT2  segona residència  

RT  diàspora  
RT  distribució geogràfica  
RT  geografia humana  

distribució, gran  
USE  gran magatzem (2036) 

distribució per edats  
MT  2816 demografia i població  
UF  grup d’edat  
UF  piràmide d’edats  
UF  piràmide de població  
BT1  composició de la població  
NT1  adult  
NT1  infant  
NT1  jove  
NT1  primera infància  
NT1  tercera edat  

NT2  dependència dels ancians  
RT  estadística demogràfica  
RT  renda per capita  

distribució per sexes  
MT  2816 demografia i població  
BT1  composició de la població  
NT1  dona  
NT1  home  
RT  renda per capita  
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distribució, política de  
USE  distribució comercial (2036) 

distribució selectiva  
MT  4031 competència  
UF  acord de distribució selectiva  
BT1  entesa vertical  

BT2  entesa  
RT  distribució comercial  

distribució selectiva, acord de  
USE  distribució selectiva (4031) 

distribuïdor automàtic  
SN  L’utilitzarem per a la venda de productes amb apa-

rells automàtics. Per a distribuïdor automàtic de 
bitllets de banc emprarem “banca electrònica”.  

MT  2036 distribució  
BT1  comerç al detall  

BT2  distribució comercial  

distribuïdor comercial  
MT  2036 distribució  
BT1  distribució comercial  
NT1  concessionari  
NT1  dipositari  
NT1  revenedor  

distribuïdor de bases de dades  
USE  centre distribuïdor de bases de dades (3236) 

distribuïdor de bases de dades, centre — (3236) 

districte de Sofia, regió del — (7211) 

districte electoral  
USE  circumscripció electoral (0416) 

districte, jutge de  
USE  jutge (1226) 

districte, jutjat de  
USE  jurisdicció judicial (1226) 

districtes electorals, divisió en  
USE  circumscripció electoral (0416) 

divergència, indicador de — (2406) 

diversa, indústria — (6846) 

diversificació de la producció  
MT  6406 producció  
BT1  política de producció  

diversificació de les exportacions  
MT  2006 política comercial  
BT1  política d’exportació  

diversificació de les tasques  
USE  humanització del treball (4416) 

diversificació energètica  
MT  6606 política energètica  
BT1  política energètica  

diversitat de les espècies  
USE  biodiversitat (5211) 

divisa  
MT  2411 economia monetària  
BT1  mercat de canvis  

BT2  política de canvis  
RT  moneda internacional  
RT  reserva de divises  

divisa verda  
USE  tipus de canvi representatiu (5606) 

divisa-or, patró  
USE  patró de canvis-or (2406) 

divises, canvi de  
USE  operació de canvi (2416) 

divises, mercat de  
USE  mercat de canvis (2411) 

divises, reserva de — (2406) 

divisió administrativa  
MT  0436 poder executiu i administració pública  
UF  circumscripció administrativa  
BT1  organització administrativa  

divisió de la propietat  
MT  1211 dret civil  
UF  indivisió  
BT1  propietat de béns  

divisió del treball  
USE  distribució del treball (4416) 

divisió digital  
USE  fractura digital (3231) 

divisió en circumscripcions electorals  
USE  circumscripció electoral (0416) 

divisió en districtes electorals  
USE  circumscripció electoral (0416) 

divisió internacional del treball  
SN  Principis i pràctica d’un repartiment de tasques 

entre països que trien especialitzar-se en la pro-
ducció de béns que comparativament els oferei-
xen més avantatges.  

MT  2021 comerç internacional  
BT1  comerç internacional  
NT1  complementarietat dels intercanvis comer-

cials  
NT1  especialització dels intercanvis comercials  
NT1  regionalització dels intercanvis comercials  

divorci  
MT  2806 família  
UF  repudi  
UF  repudiació  
BT1  dret de família  
RT  persona divorciada  

divorciada, persona — (2806) 

divulgació agrària  
USE  extensió agrària (5611) 

divulgació científica  
SN  Adaptació d’un conjunt de coneixements tècnics 

i científics per fer-los accessibles a lectors no es-
pecialitzats.  

MT  3231 informació i tractament de la informació  
UF  divulgació científica i tècnica  
BT1  tractament de la informació  
RT  publicació científica  

divulgació científica i tècnica  
USE  divulgació científica (3231) 

Djibouti  
MT  7221 Àfrica  
MT  7231 geografia econòmica  
MT  7236 geografia política  
UF  República de Djibouti  
UF  territori dels Àfars i dels Isses  
BT1  Corn d’Àfrica  

BT2  Àfrica oriental  
BT3  Àfrica subsahariana  

BT1  països de l’ACP  
BT1  països de la Lliga Àrab  

Djibouti, República de  
USE  Djibouti (7221+7231+7236) 

DNI  
USE  document d’identitat (1231) 

DO  
USE  denominació d’origen (2031) 

*doblatge  
*USE  política lingüística (3611) 

doble imposició  
MT  2446 fiscalitat  
BT1  política fiscal  
RT  discriminació econòmica  
RT  impost sobre la renda  

doble mandat  
USE  acumulació de mandats (0421) 

doble nacionalitat  
MT  1231 dret internacional  
UF  nacionalitat múltiple  
BT1  nacionalitat  

BT2  dret internacional privat  

doble, tipus de canvi  
USE  tipus de canvi (2411) 

doble tipus de conversió  
USE  tipus de conversió (2411) 

doble ús, acord de Wassenaar sobre control d’ex-
portacions d’armes convencionals i béns i tec-
nologia de  
USE  acord de Wassenaar (7621) 

doble ús, bé de — (6411) 

dobles, crèdit de  
USE  crèdit creuat (2406) 

Dobrič, regió de — (7211) 

(DOC), denominació d’origen controlada  
USE  denominació d’origen (2031) 

docent  
USE  personal docent (3216) 

docent, formació del personal  
USE  formació del professorat (3211) 

docent, personal — (3216) 
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*docent, suport a la tasca   
*USE  *servei educatiu (3216) 

docents, associació de  
USE  sindicat de funcionaris (4426) 

doctor, títol de  
USE  títol d’estudis (3216) 

doctorat  
USE  títol d’estudis (3216) 

doctrina jurídica  
MT  1206 fonts i branques del dret  
BT1  fonts del dret  

doctrina política  
USE  ideologia política (0406) 

document  
MT  3221 documentació  
NT1  acta de congrés  
NT1  acta pontifícia  
NT1  anuari  
NT1  atles  
NT1  biografia  
NT1  citació  
NT1  comentari de la llei  
NT1  comunicat de premsa  
NT1  correspondència  
NT1  diccionari  

NT2  diccionari d’abreviatures  
NT2  diccionari multilingüe  

NT1  discurs  
NT2  declaració pública  

NT1  document audiovisual  
NT1  document electrònic  
NT1  document oficial  

NT2  Butlletí Oficial  
NT2  Diari Oficial UE  
NT2  document parlamentari  
NT2  segell oficial  

NT1  enciclopèdia  
NT1  estudi comparatiu  
NT1  estudi de casos  
NT1  formulari  
NT1  guia  

NT2  guia turística  
NT1  il·lustració  
NT1  incunable  
NT1  informe  

NT2  informe d’activitat  
NT2  informe d’investigació  

NT1  literatura grisa  
NT1  manifest  
NT1  manuscrit  
NT1  microforma  
NT1  monografia  
NT1  obra de referència  

NT2  bibliografia  
NT2  catàleg  
NT2  repertori  
NT2  tesaurus  

NT1  periòdic  
NT1  plànol  
NT1  publicació  

NT2  publicació comunitària  
NT1  ressenya històrica  
NT1  revista  
NT1  tesi  
RT  arxiu  
RT  indústria del llibre  
RT  llibre escolar  

RT  patent  
RT  subministrament de documents  
RT  suport d’informació  
RT  telefax  

document administratiu únic  
USE  document únic (2011) 

document audiovisual  
MT  3221 documentació  
BT1  document  
RT  indústria audiovisual  
RT  indústria cinematogràfica  

document d’identitat  
MT  1231 dret internacional  
UF  carnet d’identitat  
UF  cèdula personal  
UF  DNI  
UF  document nacional d’identitat  
BT1  dret internacional privat  
NT1  passaport  

NT2  passaport europeu  
RT  biometria  
RT  control policíac  

document de sessió  
MT  0426 treballs parlamentaris  
BT1  sessió parlamentària  

BT2  procediment parlamentari  
NT1  dictamen de comissió  

document de transport  
MT  4806 política de transports  
UF  carnet TIR  
UF  carta de port  
BT1  reglamentació del transport  

document duaner  
MT  2011 política aranzelària  
BT1  reglamentació duanera  
NT1  certificat de circulació  
NT1  certificat sanitari  
NT1  document únic  
NT1  llicència d’exportació  
NT1  llicència d’importació  

document duaner únic  
USE  document únic (2011) 

document electrònic  
MT  3221 documentació  
BT1  document  
RT  edició electrònica  
RT  prova informàtica  
RT  tractament de dades  

document nacional d’identitat  
USE  document d’identitat (1231) 

document no publicat  
USE  literatura grisa (3221) 

document oficial  
MT  3221 documentació  
UF  publicació oficial  
BT1  document  
NT1  Butlletí Oficial  
NT1  Diari Oficial UE  
NT1  document parlamentari  
NT1  segell oficial  
RT  estadística oficial  

document parlamentari  
MT  3221 documentació  
UF  Butlletí Oficial del Parlament  
UF  treballs parlamentaris  
BT1  document oficial  

BT2  document  

document públic, falsificació de  
USE  falsedat documental (1216) 

document únic  
MT  2011 política aranzelària  
UF  DAU  
UF  document administratiu únic  
UF  document duaner únic  
BT1  document duaner  

BT2  reglamentació duanera  

documentació  
MT  3221 documentació  
UF  biblioteconomia  
UF  documentació científica  
UF  documentació tècnica  
NT1  adquisició de documents  

NT2  intercanvi de publicacions  
NT1  anàlisi de la informació  

NT2  catalogació  
NT2  classificació  
NT2  indexació documental  
NT2  resum  

NT1  arxiu digital  
NT1  difusió de la informació  

NT2  difusió selectiva de la informació  
NT1  emmagatzematge de documents  
NT1  gestió de documents  

NT2  gestió electrònica de documents  
NT3  digitalització  
NT3  reconeixement òptic de caràcters  

NT1  recerca documental  
NT1  registre de documents  
NT1  subministrament de documents  
RT  Centre Europeu d’Investigació i Documentació 

Parlamentàries  
RT  centre de documentació  
RT  ciència de la informació  
RT  Federació Internacional de Documentació  
RT  FIAB  
RT  professió de la informació  

documentació automatitzada  
USE  informàtica documental (3236) 

documentació, centre de — (3221) 

documentació científica  
USE  documentació (3221) 

documentació classificada  
USE  secret d’estat (3231) 

documentació del vehicle  
MT  4806 política de transports  
UF  carta grisa  
UF  carta verda  
UF  full de ruta  
UF  full individual de control  
BT1  reglamentació del transport  

documentació del vehicle, control de la  
USE  control policíac (0431) 
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Documentació, Federació Internacional d’Infor-
mació i  
USE  Federació Internacional de Documentació 

(7626) 

Documentació, Federació Internacional de — 
(7626) 

documentació informatitzada  
USE  informàtica documental (3236) 

Documentació Parlamentàries, Centre Euro-
peu d’Investigació i — (7611) 

documentació, servei de  
USE  centre de documentació (3221) 

documentació tècnica  
USE  documentació (3221) 

documental, anàlisi  
USE  anàlisi de la informació (3221) 

documental, falsedat — (1216) 

documental, indexació — (3221) 

documental, informàtica — (3236) 

documental, investigació  
USE  recerca documental (3221) 

documental, patrimoni  
USE  patrimoni cultural (2831) 

documental, recerca — (3221) 

documental, sistema — (3221) 

documentalisme  
USE  ciència de la informació (3606) 

documentari, crèdit — (2416) 

documentats, impost sobre actes jurídics  
USE  drets de registre (2446) 

documents, adquisició de — (3221) 

documents, anàlisi de  
USE  anàlisi de la informació (3221) 

documents, comunicació de  
USE  subministrament de documents (3221) 

documents, emmagatzematge de — (3221) 

*documents, falsificació de   
*USE  falsedat documental (1216) 

*documents falsificats, utilització de   
*USE  falsedat documental (1216) 

documents, gestió de — (3221) 

documents, gestió electrònica de — (3221) 

documents, préstec de  
USE  subministrament de documents (3221) 

documents, registre de — (3221) 

documents, reproducció de — (3231) 

documents, sistema de gestió electrònica de  
USE  gestió electrònica de documents (3221) 

documents, subministrament de — (3221) 

documents, tècnica de gestió de  
USE  gestió de documents (3221) 

documents, transmissió de  
USE  subministrament de documents (3221) 

Dodecanès  
USE  Egea Meridional (7211) 

dofí  
MT  5211 medi natural  
BT1  mamífer marí  

BT2  mamífer salvatge  
BT3  fauna  

BT4  vida silvestre  

Doha per al desenvolupament, programa de  
USE  Ronda de Doha (2011) 

Doha per al desenvolupament, Ronda de  
USE  Ronda de Doha (2011) 

Doha, Ronda de — (2011) 

dòlar, zona del  
USE  zona monetària (2406) 

dòlar-or, patró  
USE  patró de canvis-or (2406) 

dolça, aigua — (5211) 

dolça, peix d’aigua — (5641) 

dolça, pesca d’aigua — (5641) 

*Dolenjska  
*USE  Eslovènia sud-oriental (7211) 

Dolj  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  Romania del Sud-oest Oltènia  

BT2  regions de Romania  

*Domenys, Sant Jaume dels  — (7211+9999) 

domèstic, accident — (2826) 

domèstic, animal — (5631) 

domèstic, fuel  
USE  fuel (6616) 

domèstic, ordinador  
USE  informàtica domèstica (3236) 

domèstic, personal  
USE  personal de serveis (6846) 

domèstic, residu — (5216) 

domèstic, salari per treball — (4421) 

domèstic, treball  
USE  economia domèstica (1621) 

domèstic, treballador  
USE  personal de serveis (6846) 

*domèstica, brossa   
*USE  residu domèstic (5216) 

domèstica, calefacció  
USE  calefacció (6831) 

domèstica, economia — (1621) 

domèstica, informàtica — (3236) 

domèstica, seguretat  
USE  accident domèstic (2826) 

domèstica, violència — (2826) 

domèstics, aliment per a animals — (5631) 

domèstics, estudi dels animals  
USE  zootècnia (5631) 

domèstics, prevenció d’accidents  
USE  accident domèstic (2826) 

domèstiques, escombraries  
USE  residu domèstic (5216) 

domicili, ajuda a — (2836) 

domicili, assistència a — (2841) 

domicili, educació a — (3206) 

domicili fix, persona sense  
USE  persona sense sostre (2826) 

domicili, inviolabilitat del — (1236) 

domicili legal  
MT  1211 dret civil  
BT1  estatut jurídic  

BT2  dret civil  
RT  residència  

domicili, treball a — (4406) 

domicili, treballador a  
USE  treball a domicili (4406) 

domicili, venda a — (2031) 

domicili, violació de  
USE  inviolabilitat del domicili (1236) 

domicili-feina, trajecte  
USE  moviment pendular (2811) 

domiciliari, escorcoll — (1221) 

dominant, abús de posició  
USE  posició dominant (4031) 

dominant, empresa de posició  
USE  posició dominant (4031) 

dominant, posició — (4031) 

domini d’internet, nom de  
USE  adreça d’internet (3226) 
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domini públic  
USE  propietat pública (1211) 

Dominica  
MT  7216 Amèrica  
MT  7231 geografia econòmica  
MT  7236 geografia política  
UF  Commonwealth de Dominica  
BT1  Petites Antilles  

BT2  Carib  
BT1  països de l’ACP  
BT1  països del Caricom  
BT1  països de l’OEA  

Dominica, Commonwealth de  
USE  Dominica (7216+7231+7236) 

dominical, treball — (4416) 

Dominicana, República — (7216+7231+7236) 

dona  
MT  2816 demografia i població  
BT1  distribució per sexes  

BT2  composició de la població  

Dona (Unifem), Fons de Desenvolupament de 
les Nacions Unides per a la  
USE  Programa de les Nacions Unides per al Des-

envolupament (7606) 

dona a l’exèrcit, incorporació de la  
USE  servei militar de la dona (0821) 

Dona, Comissió de la Condició Jurídica i Soci-
al de la  
USE  comissió tècnica ONU (7606) 

dona, condició de la — (2826) 

dona, drets de la — (1236) 

dona, educació de la  
USE  educació d’adults (3206) 

dona, formació de la  
USE  educació d’adults (3206) 

Dona, Institut Internacional d’Investigacions i 
Capacitació per a la Promoció de la — (7606) 

*dona, maltractament de la   
*USE  *protecció de la dona (2826) 

dona migrant  
USE  migració femenina (2811) 

dona, ocupació de la  
USE  treball femení (4406) 

dona, participació de la — (2826) 

*dona, protecció de la  — (2826) 

dona, servei militar de la — (0821) 

dona, situació de la  
USE  condició de la dona (2826) 

dona, treball de la  
USE  treball femení (4406) 

donació  
MT  1211 dret civil  
UF  llegat  
BT1  transmissió de la propietat  

BT2  propietat de béns  
RT  fundació  

donació d’embrions  
USE  procreació artificial (2806) 

donació d’esperma  
USE  procreació artificial (2806) 

donació d’oòcits  
USE  fecundació in vitro (2806) 

donació d’òrgans  
USE  trasplantació d’òrgans (2841) 

donació de sang  
USE  transfusió de sang (2841) 

donacions, impost de successions i  
USE  impost sobre transmissions patrimonials 

(2446) 

donacions, impost sobre herències, llegats i  
USE  impost sobre transmissions patrimonials 

(2446) 

donador, país  
USE  país donant (0811) 

donant, país — (0811) 

donatiu  
MT  0811 política de cooperació  
BT1  política d’ajudes  
RT  organització benèfica  

dones i homes, igualtat entre  
USE  igualtat home-dona (1236) 

*dones maltractades, casa d’acolliment per a   
*USE  *protecció de la dona (2826) 

dones, tràfic de  
USE  tràfic de persones (1216) 

(DOP), denominació d’origen protegida  
USE  denominació d’origen (2031) 

dopatge  
SN  Qualsevol procediment utilitzat per augmentar 

de manera anormal el rendiment general, físic 
o mental, d’una persona.  

MT  2826 vida social  
UF  agents de dopatge  
UF  antidopatge  
UF  Carta Europea contra el Dopatge a l’Esport  
UF  Conveni contra el Dopatge  
UF  control antidopatge  
UF  doping  
UF  mètodes de dopatge  
UF  ús d’estimulants  
BT1  problema social  
RT  esport  

Dopatge a l’Esport, Carta Europea contra el  
USE  dopatge (2826) 

dopatge, agents de  
USE  dopatge (2826) 

Dopatge, Conveni contra el  
USE  dopatge (2826) 

dopatge, mètodes de  
USE  dopatge (2826) 

doping  
USE  dopatge (2826) 

dor do Pobo, Vale  
USE  defensor del poble (0436) 

dormitori, ciutat  
USE  zona suburbana (2846) 

235, urani  
USE  urani (6621) 

dosi de radiació  
USE  radiobiologia (3606) 

dosimetria  
USE  metrologia (3606) 

*Dosrius  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Maresme  

12 milles, zona de  
USE  aigües territorials (1231) 

dotzè provisional  
SN  Autorització pressupostària que permet el fun-

cionament dels serveis per dotzenes parts dels 
recursos de l’any anterior.  

MT  2441 pressupost  
UF  règim dels dotzens provisionals  
BT1  rebuig del pressupost  

BT2  procediment pressupostari  
RT  pressupost comunitari  

dotzens provisionals, règim dels  
USE  dotzè provisional (2441) 

downloading  
USE  telecàrrega (3236) 

dragatge  
MT  6831 construcció i obres públiques  
BT1  obres públiques  

drassana  
USE  construcció naval (6821) 

drawback  
USE  reembors de drets duaners (2011) 

drenatge  
MT  6831 construcció i obres públiques  
BT1  obres públiques  
RT  ordenació hidroagrícola  

drenatge agrícola  
USE  ordenació hidroagrícola (5621) 
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Drenthe  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions dels Països Baixos  

Dret  
USE  ciència jurídica (1206) 

dret a judici  
USE  dret a la justícia (1236) 

dret a l’educació  
MT  1236 drets i llibertats  
BT1  drets socials  
RT  accés a l’educació  
RT  analfabetisme  

dret a l’eutanàsia  
USE  eutanàsia (1236) 

dret a l’habitatge  
MT  1236 drets i llibertats  
BT1  drets socials  
RT  necessitat d’habitatge  
RT  persona sense sostre  

dret a l’honor  
USE  protecció de la vida privada (1236) 

dret a la cultura  
MT  1236 drets i llibertats  
BT1  drets socials  

dret a la imatge  
MT  1236 drets i llibertats  
BT1  protecció de la vida privada  

BT2  dret de l’individu  
RT  drets d’autor  
RT  imatge pública  
RT  propietat intel·lectual  
RT  publicitat  

dret a la informació  
MT  1236 drets i llibertats  
BT1  drets socials  
RT  accés a la informació  
RT  llibertat d’informació  

dret a la integritat física  
MT  1236 drets i llibertats  
BT1  dret de l’individu  
RT  clonació  
RT  eugenèsia  

dret a la intimitat  
USE  protecció de la vida privada (1236) 

dret a la justícia  
MT  1236 drets i llibertats  
UF  detenció arbitrària  
UF  dret a judici  
UF  dret a la tutela judicial  
UF  dret a la tutela jurídica  
UF  garantia processal  
UF  habeas corpus  
UF  protecció judicial  
*UF  *protecció legal  
BT1  drets socials  
RT  accés a la justícia  
RT  reclusió provisional  

dret a la salut  
MT  1236 drets i llibertats  

UF  accés a l’assistència sanitària  
BT1  drets socials  

dret a la tutela judicial  
USE  dret a la justícia (1236) 

dret a la tutela jurídica  
USE  dret a la justícia (1236) 

dret, abús de — (1211) 

dret administratiu  
MT  0436 poder executiu i administració pública  
NT1  acte administratiu  

NT2  circular  
*NT2  *llicència administrativa  

NT1  competència administrativa  
NT1  contracte administratiu  
NT1  delegació de poders  
NT1  dret públic econòmic  
NT1  infracció administrativa  
NT1  procediment administratiu  
NT1  procediment disciplinari  
NT1  responsabilitat administrativa  
NT1  sanció administrativa  
RT  ciència administrativa  
RT  codi administratiu  
RT  dret públic  
RT  jurisdicció contenciosa administrativa  

dret adquirit  
SN  Dret atribuït a l’empara de la regla d’anterioritat.  
MT  1206 fonts i branques del dret  
BT1  legislació  

BT2  fonts del dret  
RT  dret del treball  

dret aeri  
USE  dret aeronàutic (1231) 

dret aeronàutic  
MT  1231 dret internacional  
UF  dret aeri  
UF  legislació aeronàutica  
BT1  dret internacional públic  
NT1  espai aeri  
NT1  liberalització del transport aeri  
RT  dret dels transports  
RT  transport aeri  

dret agrari  
MT  5606 política agrària  
UF  reglamentació agrària  
BT1  política agrària  
RT  legislació forestal  
RT  propietat del sòl  
RT  règim d’explotació  

dret al desenvolupament  
SN  Tothom pot aspirar a participar en el desenvo-

lupament econòmic, social, cultural i polític, a 
contribuir-hi i a beneficiar-se’n. Els drets hu-
mans i les llibertats fonamentals són part inte-
gral d’aquest desenvolupament.  

MT  1236 drets i llibertats  
BT1  drets econòmics  
RT  ajuda al desenvolupament  
RT  nou ordre econòmic  
RT  país en desenvolupament  

dret al suïcidi  
USE  lliure disposició de la pròpia persona (1236) 

dret al treball  
SN  Tothom té dret a treballar i a exercir una profes-

sió lliurement elegida o acceptada.  
MT  1236 drets i llibertats  
UF  llibertat de circulació de treballadors  
UF  llibertat per a treballar  
UF  llibertat professional  
BT1  drets econòmics  
RT  prohibició professional  

dret alimentari  
USE  obligació d’aliments (2806) 

dret antidúmping  
SN  Dret que serveix per compensar un dúmping.  
MT  4031 competència  
UF  drets antidúmping definitius  
UF  drets antidúmping provisionals  
BT1  legislació antidúmping  

BT2  dret de la competència  
RT  drets de duana  

dret atòmic  
USE  dret nuclear (6606) 

dret autonòmic  
USE  dret regional (1206) 

dret bancari  
MT  2416 institucions financeres i de crèdit  
UF  legislació bancària  
BT1  activitat bancària  
RT  banc  
RT  control de canvis  
RT  control de liquiditat  
RT  dret internacional econòmic  
RT  dret mercantil  
RT  reglamentació financera  

dret búdic  
MT  1206 fonts i branques del dret  
BT1  dret intern de les religions  

BT2  ciència jurídica  
RT  budisme  

dret canònic  
MT  1206 fonts i branques del dret  
BT1  dret intern de les religions  

BT2  ciència jurídica  
RT  anglicanisme  
RT  catolicisme  
RT  ortodòxia  

dret canviari  
SN  Conjunt de normes jurídiques sobre les lletres 

de canvi i altres efectes de comerç.  
MT  2006 política comercial  
BT1  dret mercantil  
RT  política de canvis  
RT  títol de crèdit  

dret civil  
MT  1211 dret civil  
UF  dret comú  
NT1  abús de dret  
NT1  abús de poder  
NT1  contracte  

NT2  clàusula contractual  
NT3  clàusula abusiva  
NT3  clàusula compromissòria  

NT2  garantia  
NT3  solvència  
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NT2  hipoteca  
NT2  mandat  
NT2  rescissió contractual  

NT1  dret de les obligacions  
NT2  crèdits per cobrar  
NT2  deute  

NT1  estatut jurídic  
NT2  capacitat jurídica  
NT3  capacitat d’obrar  
NT3  capacitat de contractar  
NT3  capacitat de gaudi  
NT3  majoritat  
NT3  minoritat  

NT2  domicili legal  
NT2  estat civil  
NT3  Registre Civil  

NT2  estatut jurídic europeu  
NT2  gaudi de drets  
NT2  persona física  
NT2  persona jurídica  

NT1  responsabilitat  
NT2  dany  
NT2  danys i perjudicis  
NT2  indemnització  
NT2  responsabilitat civil  
NT2  responsabilitat contractual  
NT2  responsabilitat del fabricant  

RT  Codi civil  
RT  dret privat  
RT  jurisdicció civil  
RT  procediment civil  

dret civil internacional  
USE  dret internacional privat (1231) 

dret civil, societat de — (4016) 

dret comercial  
USE  dret mercantil (2006) 

dret comercial internacional  
MT  1231 dret internacional  
BT1  dret internacional econòmic  
RT  comerç internacional  
RT  dret mercantil  

dret comparat  
MT  1206 fonts i branques del dret  
BT1  ciència jurídica  
RT  anàlisi comparativa  

dret comú  
USE  dret civil (1211) 

dret comunitari  
MT  1011 dret de la Unió Europea  
UF  dret europeu  
UF  normativa comunitària  
UF  reglamentació comunitària  
NT1  aplicació del dret comunitari  

NT2  excepció del dret comunitari  
NT2  incompliment del dret comunitari  
NT3  denúncia davant la Comissió  
NT3  frau a la Unió Europea  
NT3  procediment CE per infracció  
NT3  sanció comunitària  

NT2  transposició de la legislació comunitària  
NT1  aproximació de legislacions  
NT1  codificació del dret comunitari  

NT2  corpus iuris comunitari  
NT1  consolidació del dret comunitari  
NT1  dret derivat  

NT1  elaboració del dret comunitari  
NT2  base jurídica  
NT2  comitologia  
NT2  conferència intergovernamental CE  
NT2  procediment consultiu  
NT2  procediment de codecisió  
NT3  procediment de conciliació  

NT2  procediment de concertació  
NT2  procediment de cooperació  
NT2  programa legislatiu comunitari  
NT2  proposta CE  

NT1  jurisprudència CE  
NT2  sentència del Tribunal CE  

NT1  patrimoni comunitari  
RT  conveni intergovernamental CE  
RT  simplificació legislativa  
RT  Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees  

dret comunitari, aplicació del — (1011) 

dret comunitari, codificació del — (1011) 

dret comunitari, consolidació del — (1011) 

dret comunitari, elaboració del — (1011) 

dret comunitari, excepció del — (1011) 

dret comunitari, exempció del  
USE  excepció del dret comunitari (1011) 

dret comunitari, incompliment del — (1011) 

dret comunitari, infracció del  
USE  incompliment del dret comunitari (1011) 

dret comunitari, primacia del — (1011) 

dret comunitari, transposició del  
USE  transposició de la legislació comunitària 

(1011) 

dret comunitari, violació del  
USE  incompliment del dret comunitari (1011) 

dret comunitari-dret intern  
USE  dret comunitari-dret nacional (1011) 

dret comunitari-dret nacional  
MT  1011 dret de la Unió Europea  
UF  dret comunitari-dret intern  
UF  dret nacional-dret comunitari  
BT1  ordre jurídic comunitari  
NT1  aplicabilitat directa  
NT1  primacia del dret comunitari  
NT1  principi de reconeixement mutu  
NT1  responsabilitat de l’estat  
RT  europeïtzació  

dret constitucional  
MT  1206 fonts i branques del dret  
UF  dret polític  
BT1  ciència jurídica  
RT  Constitució  
RT  referèndum  
RT  vet  

dret consuetudinari  
MT  1206 fonts i branques del dret  
UF  common law  
UF  usos i costums  
BT1  fonts del dret  

dret contractual  
USE  contracte (1211) 

dret criminal  
USE  dret penal (1216) 

dret d’accés  
USE  servitud (1211) 

dret d’accessió  
USE  adquisició de la propietat (1211) 

dret d’adopció  
MT  2806 família  
BT1  dret de família  

dret d’asil  
MT  1231 dret internacional  
BT1  asil polític  

BT2  admissió d’estrangers  
BT3  dret d’estrangeria  

BT4  dret internacional privat  

dret d’associació  
USE  llibertat d’associació (1236) 

dret d’autor  
USE  drets d’autor (6416) 

dret d’entaular una acció judicial  
USE  dret de litigar (1221) 

dret d’escala  
MT  4806 política de transports  
BT1  tarifació de la infraestructura  

BT2  preu del transport  

dret d’establiment  
MT  4406 ocupació  
UF  llibertat d’establiment  
BT1  política comunitària d’ocupació  

BT2  política d’ocupació  
RT  dret mercantil  
RT  llibertat de comerç  
RT  migració professional  
RT  professió liberal  
RT  reconeixement de títols  
RT  societat europea  

dret d’estrangeria  
MT  1231 dret internacional  
UF  Llei d’Estrangeria  
UF  principi de reciprocitat  
BT1  dret internacional privat  
NT1  admissió d’estrangers  

NT2  asil polític  
NT3  dret d’asil  

NT2  política de visats  
NT1  dret de residència  
RT  expulsió  
RT  migració familiar  
RT  política migratòria  

dret d’exercir una acció judicial  
USE  dret de litigar (1221) 

dret d’ingerència  
USE  ingerència (0816) 

dret d’iniciar un procediment judicial  
USE  dret de litigar (1221) 
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dret d’iniciativa  
USE  poder d’iniciativa (0406) 

dret de custòdia  
MT  2806 família  
UF  acolliment de menors  
*UF  *acolliment familiar  
UF  dret de guarda dels fills  
UF  guarda de menors  
UF  guarda i custòdia  
BT1  dret de família  
RT  càrrega familiar  
RT  drets de l’infant  

dret de família  
MT  2806 família  
NT1  adopció  

NT2  adopció internacional  
NT1  cognom  
NT1  divorci  
NT1  dret d’adopció  
NT1  dret de custòdia  
NT1  dret de visita  
NT1  dret matrimonial  
NT1  emancipació  
NT1  filiació  
NT1  matrimoni  

NT2  matrimoni de conveniència  
NT2  matrimoni forçat  
NT2  matrimoni mixt  

NT1  obligació d’aliments  
NT1  pàtria potestat  
NT1  responsabilitat dels pares  
NT1  separació judicial  
NT1  tutela  
NT1  unió civil  
RT  dret privat  

dret de gràcia  
USE  prescripció de la pena (1216) 

dret de guarda dels fills  
USE  dret de custòdia (2806) 

dret de l’energia  
MT  6606 política energètica  
UF  legislació de l’energia  
UF  reglamentació de l’energia  
BT1  política energètica  
NT1  dret nuclear  

dret de l’espai  
MT  1231 dret internacional  
BT1  dret internacional públic  
NT1  espai ultraterrestre  
NT1  propietat de l’espai  
NT1  utilització de l’espai  

dret de l’habitatge  
MT  2846 urbanisme i construcció  
BT1  habitatge  
NT1  lloguer moderat  
NT1  reglamentació de lloguers  
RT  protecció del consumidor  

dret de l’individu  
MT  1236 drets i llibertats  
UF  dret de la personalitat  
UF  drets constitucionals  
UF  drets fonamentals  
UF  llibertat individual  
UF  llibertats fonamentals  

NT1  dret a la integritat física  
NT1  drets de l’infant  
NT1  drets de la dona  
NT1  esclavitud  
*NT1  *garantia constitucional  
NT1  llibertat d’opinió  
NT1  llibertat de circulació  
NT1  llibertat religiosa  
NT1  llibertat sexual  
NT1  lliure disposició de la pròpia persona  

NT2  eutanàsia  
NT1  protecció de la vida privada  

NT2  dret a la imatge  
NT2  inviolabilitat del domicili  
NT2  protecció de les comunicacions  

NT1  tracte cruel i degradant  
RT  Agència dels Drets Fonamentals de la Unió Eu-

ropea  
RT  dissident  
RT  drets del malalt  

dret de la competència  
MT  4031 competència  
UF  reglamentació de la competència  
NT1  control de concentracions  
NT1  control de les ajudes públiques  
NT1  legislació antidúmping  

NT2  dret antidúmping  
NT2  mesura antidúmping  

NT1  legislació antitrust  
NT1  procediment antisubvenció  
NT1  reglamentació sobre enteses  

NT2  autorització d’entesa  
NT2  declaració d’entesa  
NT2  exempció d’autorització d’entesa  

RT  consorci  
RT  dret de societats  
RT  dret internacional econòmic  
RT  dret mercantil  
RT  empresa comuna  
RT  empresa multinacional  
RT  relació agricultura-comerç  

dret de la guerra  
MT  0816 equilibri internacional  
BT1  conflicte internacional  
RT  dret internacional públic  
RT  drets humans  

dret de la informació  
MT  3231 informació i tractament de la informació  
UF  dret de la premsa  
UF  dret de rèplica  
BT1  política d’informació  
RT  censura  
RT  drets d’autor  
RT  llibertat de premsa  
RT  pluralisme dels mitjans de comunicació  

dret de la informàtica  
MT  3236 informàtica i tractament de dades  
NT1  criminalitat informàtica  

NT2  pirateria informàtica  
RT  accés a la informació  
RT  protecció de la vida privada  

dret de la personalitat  
USE  dret de l’individu (1236) 

dret de la premsa  
USE  dret de la informació (3231) 

dret de la propietat  
USE  propietat de béns (1211) 

dret de la seguretat social  
MT  2836 protecció social  
BT1  seguretat social  
RT  dret social  
RT  jurisdicció social  

dret de les assegurances  
MT  2431 assegurances  
BT1  assegurança  
RT  dret mercantil  

dret de les nacions  
USE  dret dels estats (1231) 

dret de les obligacions  
SN  L’utilitzarem per a qualsevol afer relacionat amb 

el vincle jurídic que uneix dues persones o més 
i en virtut del qual una d’elles pot exigir a l’altra 
l’execució d’una prestació determinada.  

MT  1211 dret civil  
UF  obligació civil  
BT1  dret civil  
NT1  crèdits per cobrar  
NT1  deute  
RT  dret mercantil  
RT  obligació d’aliments  

dret de les patents  
MT  6416 investigació i propietat intel·lectual  
UF  llei de patents  
BT1  patent  

BT2  propietat industrial  
BT3  propietat intel·lectual  

RT  dret internacional econòmic  
RT  dret mercantil  

dret de litigar  
SN  Facultat per formular una demanda davant la 

justícia a fi de fer valer una pretensió en prime-
ra instància o per via de recurs.  

MT  1221 justícia  
UF  dret d’entaular una acció judicial  
UF  dret d’exercir una acció judicial  
UF  dret d’iniciar un procediment judicial  
UF  dret de recurs  
BT1  accés a la justícia  
RT  interès legítim  

dret de lliure circulació  
USE  llibertat de circulació (1236) 

dret de manifestació  
MT  1236 drets i llibertats  
BT1  drets polítics  

dret de marques  
MT  6416 investigació i propietat intel·lectual  
BT1  marca  

BT2  propietat industrial  
BT3  propietat intel·lectual  

RT  dret mercantil  

dret de participació  
MT  6416 investigació i propietat intel·lectual  
BT1  drets d’autor  

BT2  propietat intel·lectual  
RT  propietat literària i artística  
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dret de pas  
USE  servitud (1211) 

dret de peatge  
USE  peatge (4806) 

dret de permanència  
USE  dret de residència (1231) 

dret de pesca  
SN  Règim de gestió de la pesca pel qual l’accés a 

l’activitat és controlat per drets d’utilització que 
poden comportar no tan sols el dret de pescar 
sinó també especificacions sobre els aspectes 
següents: com es pot exercir la pesca(per exem-
ple, classe de vaixell i d’aparell); on i com es pot 
pescar i les captures autoritzades.  

MT  5641 pesca  
UF  limitació de pesca  
UF  prohibició de pesca  
BT1  regulació de la pesca  

BT2  política pesquera  
RT  dret del mar  

dret de preferència a la zona costanera  
USE  aigües territorials (1231) 

dret de prelació  
MT  1211 dret civil  
BT1  propietat de béns  

dret de propietat  
USE  propietat de béns (1211) 

dret de propietat intel·lectual  
USE  propietat intel·lectual (6416) 

dret de recuperació  
SN  Dret de l’arrendador a recuperar l’immoble quan 

venç el contracte de lloguer (a pesar del dret de 
l’inquilí a continuar ocupant l’immoble o a re-
novar el contracte).  

MT  2846 urbanisme i construcció  
BT1  contracte de lloguer  

BT2  arrendament immobiliari  

dret de recurs  
USE  dret de litigar (1221) 

dret de rèplica  
USE  dret de la informació (3231) 

dret de residència  
MT  1231 dret internacional  
UF  autorització de residència  
UF  dret de permanència  
UF  permanència dels estrangers  
UF  permís de permanència  
UF  permís de residència  
UF  targeta de residència  
BT1  dret d’estrangeria  

BT2  dret internacional privat  
RT  ciutadania europea  
RT  estudiant estranger  
RT  permís de treball  
RT  política migratòria  
RT  treballador migrant  

dret de reunió  
USE  llibertat de reunió (1236) 

dret de societats  
MT  4006 organització de l’empresa  
NT1  protecció dels socis  
RT  dret de la competència  
RT  dret mercantil  
RT  empresa multinacional  

dret de sufragi actiu  
USE  dret de vot (1236) 

dret de sufragi passiu  
USE  elegibilitat (1236) 

dret de trànsit  
MT  2011 política aranzelària  
BT1  aranzel duaner  

dret de vaga  
MT  4426 relacions laborals i dret del treball  
BT1  dret del treball  
RT  funció pública  
RT  vaga  

dret de vet  
USE  vet (0406) 

dret de visita  
MT  2806 família  
BT1  dret de família  

dret de visita dels advocats  
USE  drets de la defensa (1221) 

dret de vot  
MT  1236 drets i llibertats  
UF  capacitat electoral  
UF  dret de sufragi actiu  
BT1  drets cívics  

BT2  drets polítics  
RT  ciutadania europea  
RT  dret electoral  

dret del mar  
MT  1231 dret internacional  
UF  dret internacional marítim  
BT1  dret internacional públic  
NT1  aigües territorials  
NT1  arxipèlag  
NT1  espai marítim  

NT2  aigües comunitàries  
NT2  aigües interiors  
NT2  aigües internacionals  
NT2  estret  
NT2  golf  

NT1  llibertat de navegació  
NT1  llibertat dels mars  
NT1  vigilància marítima  
NT1  zona adjacent  
NT1  zona econòmica exclusiva  
RT  contaminació de les costes  
RT  contaminació marina  
RT  contaminació per vaixells  
RT  dret de pesca  
RT  dret marítim  
RT  explotació dels mars  
RT  lluita contra la contaminació  
RT  mar  
RT  oceà  

dret del medi ambient  
MT  5206 política del medi ambient  
UF  dret mediambiental  

UF  legislació mediambiental  
UF  legislació sobre el medi ambient  
UF  normativa de medi ambient  
UF  reglamentació del medi ambient  
UF  xarxa IMPEL  
BT1  política de medi ambient  
NT1  norma mediambiental  

NT2  norma biològica  
NT1  responsabilitat per danys al medi ambient  

dret del treball  
MT  4426 relacions laborals i dret del treball  
UF  dret laboral  
UF  drets del treballador  
UF  estatut dels treballadors  
UF  legislació del treball  
UF  legislació laboral  
NT1  balanç social  
NT1  Codi del Treball  
NT1  dret de vaga  
NT1  drets sindicals  
NT1  inspecció del treball  
NT1  norma de treball  
*NT1  *procediment laboral  
NT1  secret professional  
RT  Carta comunitària dels drets socials fonamentals 

dels treballadors  
RT  clàusula social  
RT  dret adquirit  
RT  dret laboral internacional  
*RT  dret social  
*RT  *explotació laboral  
RT  funció pública  
RT  interlocutor social  
RT  jurisdicció laboral  
RT  procediment disciplinari  

dret dels estats  
MT  1231 dret internacional  
UF  dret de les nacions  
BT1  dret internacional públic  

dret dels transports  
MT  4806 política de transports  
BT1  política de transports  
RT  dret aeronàutic  
RT  dret marítim  

dret derivat  
SN  Conjunt d’actes normatius adoptats per les ins-

titucions europees en aplicació del que dispo-
sen els tractats.  

MT  1011 dret de la Unió Europea  
UF  dret derivat CE  
BT1  dret comunitari  
RT  acte comunitari  

dret derivat CE  
USE  dret derivat (1011) 

dret disciplinari  
USE  procediment disciplinari (0436) 

dret eclesial protestant  
MT  1206 fonts i branques del dret  
BT1  dret intern de les religions  

BT2  ciència jurídica  
RT  protestantisme  

dret econòmic internacional  
USE  dret internacional econòmic (1231) 
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dret electoral  
MT  0416 procediment electoral i sistema de votació  
UF  dret electoral nacional  
UF  llei electoral nacional  
RT  dret de vot  
RT  elegibilitat  

dret electoral comunitari  
USE  sistema electoral europeu (0416) 

dret electoral nacional  
USE  dret electoral (0416) 

dret, estat de — (0406) 

dret estatal  
USE  dret nacional (1206) 

dret europeu  
USE  dret comunitari (1011) 

dret, filosofia del — (1206) 

dret fiscal  
MT  2446 fiscalitat  
UF  dret tributari  
UF  legislació fiscal  
UF  normativa fiscal  
UF  reglamentació fiscal  
BT1  política fiscal  
NT1  dret fiscal internacional  
RT  delicte fiscal  

dret fiscal internacional  
MT  2446 fiscalitat  
BT1  dret fiscal  

BT2  política fiscal  
RT  dret internacional  

dret, fonaments de  
USE  base jurídica (1011) 

dret, fonts del — (1206) 

dret foral  
USE  dret regional (1206) 

dret forestal  
USE  legislació forestal (5636) 

dret hebraic  
MT  1206 fonts i branques del dret  
BT1  dret intern de les religions  

BT2  ciència jurídica  
RT  judaisme  

dret hindú  
MT  1206 fonts i branques del dret  
BT1  dret intern de les religions  

BT2  ciència jurídica  
RT  hinduisme  

dret hipotecari  
USE  hipoteca (1211) 

dret, història del — (1206) 

dret humanitari internacional  
MT  1236 drets i llibertats  
UF  Convenció de Ginebra  
BT1  drets humans  
NT1  crim contra la humanitat  

NT1  crim de guerra  
RT  víctima de guerra  

dret immobiliari  
USE  propietat immobiliària (1211) 

dret immobiliari registral  
USE  propietat immobiliària (1211) 

dret intern  
USE  dret nacional (1206) 

dret intern de les religions  
MT  1206 fonts i branques del dret  
BT1  ciència jurídica  
NT1  dret búdic  
NT1  dret canònic  
NT1  dret eclesial protestant  
NT1  dret hebraic  
NT1  dret hindú  
NT1  dret musulmà  

dret internacional  
MT  1231 dret internacional  
NT1  dret internacional-dret intern  
RT  acord internacional  
RT  codi de conducta  
RT  dret fiscal internacional  
RT  instrument internacional  
RT  jurisdicció internacional  
RT  vet  

dret internacional, delicte de  
USE  crim contra la humanitat (1236) 

dret internacional econòmic  
MT  1231 dret internacional  
UF  dret econòmic internacional  
NT1  dret comercial internacional  
RT  dret bancari  
RT  dret de la competència  
RT  dret de les patents  
RT  empresa multinacional  
RT  sistema monetari internacional  

dret internacional marítim  
USE  dret del mar (1231) 

dret internacional privat  
MT  1231 dret internacional  
UF  conflicte de lleis  
UF  conflicte entre lleis  
UF  dret civil internacional  
UF  llei aplicable  
NT1  ciutadà  

NT2  ciutadà comunitari  
NT2  estranger  

NT1  document d’identitat  
NT2  passaport  
NT3  passaport europeu  

NT1  dret d’estrangeria  
NT2  admissió d’estrangers  
NT3  asil polític  

NT4  dret d’asil  
NT3  política de visats  

NT2  dret de residència  
NT1  nacionalitat  

NT2  apàtrida  
NT2  doble nacionalitat  
NT2  naturalització  

NT1  nacionalitat de les persones jurídiques  
RT  dret privat  

RT  matrimoni de conveniència  
RT  matrimoni mixt  

dret internacional privat europeu  
USE  dret privat europeu (1206) 

dret internacional públic  
MT  1231 dret internacional  
NT1  assistència mútua  
NT1  dret aeronàutic  

NT2  espai aeri  
NT2  liberalització del transport aeri  

NT1  dret de l’espai  
NT2  espai ultraterrestre  
NT2  propietat de l’espai  
NT2  utilització de l’espai  

NT1  dret del mar  
NT2  aigües territorials  
NT2  arxipèlag  
NT2  espai marítim  
NT3  aigües comunitàries  
NT3  aigües interiors  
NT3  aigües internacionals  
NT3  estret  
NT3  golf  

NT2  llibertat de navegació  
NT2  llibertat dels mars  
NT2  vigilància marítima  
NT2  zona adjacent  
NT2  zona econòmica exclusiva  

NT1  dret dels estats  
NT1  dret territorial  

NT2  extraterritorialitat  
NT2  frontera  
NT3  frontera exterior de la Unió Europea  
NT3  frontera intracomunitària  

NT2  territori no autònom  
NT1  lliure circulació de persones  

NT2  acord de Schengen  
NT3  Sistema d’Informació Schengen  

NT1  reconeixement d’un estat  
NT1  responsabilitat internacional  
NT1  sobirania nacional  
NT1  successió d’estats  
NT1  supranacionalitat  
RT  conflicte internacional  
RT  dret de la guerra  
RT  dret marítim  
RT  dret públic  

dret internacional-dret intern  
SN  Efectes del dret internacional, i especialment 

dels tractats, en el dret intern d’un estat.  
MT  1231 dret internacional  
UF  dret nacional-dret internacional  
BT1  dret internacional  

dret, interpretació del — (1206) 

dret islàmic  
USE  dret musulmà (1206) 

dret laboral  
USE  dret del treball (4426) 

dret laboral internacional  
MT  1231 dret internacional  
RT  dret del treball  

dret local  
USE  legislació local (1206) 
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dret marítim  
MT  4821 transport marítim i fluvial  
BT1  transport marítim  
NT1  bandera de conveniència  
NT1  bandera de vaixell  
RT  dret del mar  
RT  dret dels transports  
RT  dret internacional públic  
RT  llibertat de navegació  

dret matrimonial  
MT  2806 família  
UF  capítols matrimonials  
UF  contracte de matrimoni  
UF  contracte matrimonial  
UF  règim matrimonial  
BT1  dret de família  
RT  situació familiar  

dret mediambiental  
USE  dret del medi ambient (5206) 

dret mèdic  
MT  2841 sanitat  
UF  dret sanitari  
BT1  organització sanitària  

BT2  política sanitària  
NT1  drets del malalt  

NT2  error mèdic  
NT2  testament vital  

RT  medicina  

dret mercantil  
MT  2006 política comercial  
UF  dret comercial  
UF  legislació comercial  
NT1  arbitratge comercial  
NT1  contracte comercial  
NT1  dret canviari  
RT  acte de comerç  
RT  Codi de comerç  
RT  contracte  
RT  dret bancari  
RT  dret comercial internacional  
RT  dret d’establiment  
RT  dret de la competència  
RT  dret de les assegurances  
RT  dret de les obligacions  
RT  dret de les patents  
RT  dret de marques  
RT  dret de societats  
RT  dret privat  
RT  fallida  
RT  falsificació  
RT  fons de comerç  
RT  jurisdicció mercantil  
RT  liquidació de societat mercantil  
*RT  registre de societat  

dret militar  
MT  0821 defensa  
UF  codi militar  
BT1  exèrcit  
RT  dret penal militar  
RT  jurisdicció militar  

dret mobiliari  
USE  propietat mobiliària (1211) 

dret moral de l’autor  
USE  drets d’autor (6416) 

dret municipal  
USE  legislació local (1206) 

dret musulmà  
MT  1206 fonts i branques del dret  
UF  dret islàmic  
BT1  dret intern de les religions  

BT2  ciència jurídica  
RT  estat islàmic  
RT  islamisme  

dret nacional  
MT  1206 fonts i branques del dret  
UF  dret estatal  
UF  dret intern  
UF  legislació dels estats membres  
UF  legislació nacional  
UF  normativa nacional  
UF  ordre jurídic nacional  
UF  reglamentació nacional  
UF  regulació nacional  
BT1  legislació  

BT2  fonts del dret  
RT  aproximació de legislacions  

dret nacional-dret comunitari  
USE  dret comunitari-dret nacional (1011) 

dret nacional-dret internacional  
USE  dret internacional-dret intern (1231) 

dret natural  
MT  1206 fonts i branques del dret  
BT1  ciència jurídica  

dret nuclear  
MT  6606 política energètica  
UF  dret atòmic  
BT1  dret de l’energia  

BT2  política energètica  
RT  central nuclear  
RT  seguretat nuclear  
RT  tecnologia nuclear  

dret patrimonial  
USE  propietat de béns (1211) 

dret penal  
MT  1216 dret penal  
UF  dret criminal  
NT1  dret penal internacional  

NT2  expulsió  
NT2  extradició  

NT1  dret penal militar  
RT  acció penal  
RT  Codi penal  
RT  criminologia  
RT  jurisdicció penal  
RT  policia judicial  
RT  procediment penal  

dret penal internacional  
MT  1216 dret penal  
BT1  dret penal  
NT1  expulsió  
NT1  extradició  
RT  Tribunal Penal Internacional (CPI)  
RT  Tribunal Penal Internacional (TPI)  

dret penal, majoria d’edat en  
USE  responsabilitat criminal (1216) 

dret penal militar  
MT  1216 dret penal  
UF  justícia penal militar  
BT1  dret penal  
RT  dret militar  

dret penal, minoria d’edat en  
USE  responsabilitat criminal (1216) 

dret penitenciari  
MT  1216 dret penal  
NT1  administració penitenciària  
NT1  establiment penitenciari  

NT2  centre d’educació vigilada  
NT1  personal penitenciari  
NT1  reclús  

NT2  treball del reclús  
NT1  règim penitenciari  
NT1  trasllat de presos  

dret polític  
USE  dret constitucional (1206) 

dret, primacia del — (1206) 

dret primari  
USE  tractats de la UE (1011) 

dret, principi general del — (1206) 

dret privat  
MT  1206 fonts i branques del dret  
BT1  ciència jurídica  
NT1  dret privat europeu  
RT  capacitat jurídica  
RT  dret civil  
RT  dret de família  
RT  dret internacional privat  
RT  dret mercantil  

dret privat europeu  
SN  Europeïtzació del dret civil dels estats membres 

de la Unió Europea.  
MT  1206 fonts i branques del dret  
UF  dret internacional privat europeu  
BT1  dret privat  

BT2  ciència jurídica  

dret processal  
USE  procediment judicial (1221) 

dret processal civil  
USE  procediment civil (1221) 

*dret processal laboral  
*USE  *procediment laboral (4426) 

dret processal penal  
USE  procediment penal (1221) 

dret provincial  
USE  legislació local (1206) 

dret públic  
MT  1206 fonts i branques del dret  
BT1  ciència jurídica  
RT  dret administratiu  
RT  dret internacional públic  
RT  dret públic econòmic  
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dret públic econòmic  
SN  Dret aplicable a les intervencions de les perso-

nes públiques a l’economia i als organismes res-
ponsables d’aquestes intervencions.  

MT  0436 poder executiu i administració pública  
BT1  dret administratiu  
RT  dret públic  
RT  empresa pública  
RT  hisenda pública  
RT  institució pública  
RT  política d’intervenció  

dret públic, organisme de  
USE  institució pública (0436) 

dret, reconeixement de  
USE  reconeixement d’un estat (1231) 

dret reduït, contingent de  
USE  contingent aranzelari (2011) 

dret regional  
MT  1206 fonts i branques del dret  
UF  dret autonòmic  
UF  dret foral  
UF  legislació autonòmica  
UF  legislació regional  
BT1  legislació  

BT2  fonts del dret  

dret regulador agrícola  
USE  exacció agrícola (1021) 

dret romà  
MT  1206 fonts i branques del dret  
BT1  ciència jurídica  

dret sanitari  
USE  dret mèdic (2841) 

dret social  
MT  2826 vida social  
UF  legislació social  
UF  reglamentació social  
BT1  política social  
NT1  dúmping social  
RT  dret de la seguretat social  
*RT  dret del treball  
RT  jurisdicció social  

dret, sociologia del — (1206) 

dret successori  
MT  1211 dret civil  
BT1  propietat de béns  
RT  impost sobre transmissions patrimonials  

dret, teoria del  
USE  filosofia del dret (1206) 

dret territorial  
MT  1231 dret internacional  
UF  integritat territorial  
UF  sobirania territorial  
UF  territori nacional  
UF  territorialitat  
BT1  dret internacional públic  
NT1  extraterritorialitat  
NT1  frontera  

NT2  frontera exterior de la Unió Europea  
NT2  frontera intracomunitària  

NT1  territori no autònom  

RT  contaminació transfronterera  
RT  contenciós territorial  
RT  ocupació militar  

dret tributari  
USE  dret fiscal (2446) 

dret urbanístic  
USE  reglamentació urbanística (2846) 

dret zero  
USE  exempció aranzelària (2011) 

dret zero, contingent de  
USE  contingent aranzelari (2011) 

dreta  
USE  dreta política (0411) 

dreta, extrema — (0411) 

dreta política  
MT  0411 partit polític  
UF  dreta  
BT1  tendència política  

dreta radical  
USE  extrema dreta (0411) 

drets a pensió, transferència de — (2836) 

drets antidúmping definitius  
USE  dret antidúmping (4031) 

drets antidúmping provisionals  
USE  dret antidúmping (4031) 

drets aranzelaris, franquícia de  
USE  franquícia duanera (2011) 

drets aranzelaris, reembors de  
USE  reembors de drets duaners (2011) 

drets autònoms  
USE  drets de l’ADC (1021) 

drets cívics  
MT  1236 drets i llibertats  
UF  llibertat cívica  
BT1  drets polítics  
NT1  dret de vot  
NT1  elegibilitat  
RT  estranger  
RT  privació de drets  
RT  treballador migrant  

drets constitucionals  
USE  dret de l’individu (1236) 

drets convencionals  
USE  drets de l’ADC (1021) 

drets d’autor  
MT  6416 investigació i propietat intel·lectual  
UF  dret d’autor  
UF  dret moral de l’autor  
BT1  propietat intel·lectual  
NT1  dret de participació  
RT  dret a la imatge  
RT  dret de la informació  
RT  excepció cultural  
RT  pirateria audiovisual  

RT  pirateria informàtica  
RT  propietat literària i artística  
RT  protecció de dades  
RT  reproducció de documents  

drets de duana  
MT  2011 política aranzelària  
BT1  aranzel duaner  
RT  dret antidúmping  
RT  drets de l’ADC  
RT  mesura d’efecte equivalent  

drets de duana, devolució de  
USE  reembors de drets duaners (2011) 

drets de duana, exempció de  
USE  exempció aranzelària (2011) 

drets de duana, exoneració de  
USE  exempció aranzelària (2011) 

drets de duana per als productes agraris  
USE  exacció agrícola (1021) 

drets de duana, reducció dels  
USE  reducció aranzelària (2011) 

drets de duana, reintegrament de  
USE  reembors de drets duaners (2011) 

drets de duana, restabliment de — (2011) 

drets de duana, supressió dels — (2011) 

drets de duana, suspensió dels — (2011) 

drets de l’acusat  
USE  drets de la defensa (1221) 

drets de l’ADC  
SN  Són el producte de l’aplicació de l’aranzel dua-

ner comú a les importacions de països tercers.  
MT  1021 finances comunitàries  
UF  drets autònoms  
UF  drets convencionals  
UF  drets de l’Aranzel Duaner Comú  
BT1  recursos propis  

BT2  finançament del pressupost comunitari  
RT  aranzel duaner comú  
RT  drets de duana  

drets de l’Aranzel Duaner Comú  
USE  drets de l’ADC (1021) 

drets de l’home  
USE  drets humans (1236) 

drets de l’infant  
MT  1236 drets i llibertats  
UF  drets de la infància  
UF  drets del menor  
BT1  dret de l’individu  
RT  dret de custòdia  
RT  escolarització  
RT  guarda d’infants  
RT  matrimoni forçat  
RT  pàtria potestat  
RT  pedofília  
RT  prostitució  
RT  protecció de la infància  
RT  treball de menors  
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drets de l’inventor  
USE  propietat industrial (6416) 

drets de la defensa  
MT  1221 justícia  
UF  dret de visita dels advocats  
UF  drets de l’acusat  
UF  presumpció d’innocència  
BT1  procediment judicial  
RT  accés a la justícia  

drets de la dona  
MT  1236 drets i llibertats  
BT1  dret de l’individu  
RT  condició de la dona  
RT  igualtat de tracte  
RT  igualtat home-dona  
RT  matrimoni forçat  
RT  moviment feminista  
RT  participació de la dona  

drets de la infància  
USE  drets de l’infant (1236) 

drets de les minories  
MT  1236 drets i llibertats  
BT1  protecció de les minories  

BT2  lluita contra la discriminació  
RT  Agència dels Drets Fonamentals de la Unió Eu-

ropea  

drets de matrícula  
USE  despeses d’escolaritat (3216) 

drets de propietat intel·lectual, acord sobre els  
USE  TRIPS (2021) 

drets de registre  
MT  2446 fiscalitat  
UF  impost sobre actes jurídics documentats  
BT1  impost sobre el capital  

drets del consumidor  
USE  protecció del consumidor (2026) 

drets del funcionari  
MT  0436 poder executiu i administració pública  
BT1  estatut del funcionari  

BT2  funció pública  
BT3  organització administrativa  

drets del malalt  
MT  2841 sanitat  
UF  dignitat del malalt  
UF  drets del moribund  
UF  drets del pacient  
BT1  dret mèdic  

BT2  organització sanitària  
BT3  política sanitària  

NT1  error mèdic  
NT1  testament vital  
RT  dret de l’individu  
RT  secret professional  

drets del menor  
USE  drets de l’infant (1236) 

drets del moribund  
USE  drets del malalt (2841) 

drets del pacient  
USE  drets del malalt (2841) 

drets del treballador  
USE  dret del treball (4426) 

drets dels animals  
USE  benestar dels animals (5631) 

drets duaners, reembors de — (2011) 

drets econòmics  
MT  1236 drets i llibertats  
NT1  dret al desenvolupament  
NT1  dret al treball  
NT1  llibertat de comerç  

drets econòmics i socials  
USE  drets socials (1236) 

drets especials de gir  
MT  2406 relacions monetàries  
UF  DEG  
BT1  liquiditat internacional  

BT2  finances internacionals  

drets fonamentals  
USE  dret de l’individu (1236) 

drets fonamentals, Carta Europea dels  
USE  Carta dels drets fonamentals de la Unió Eu-

ropea (1016) 

Drets Fonamentals de la Unió Europea, Agèn-
cia dels — (1006) 

drets fonamentals de la Unió Europea, Carta 
dels — (1016) 

drets fonamentals dels treballadors de la Unió 
Europea, Carta dels  
USE  Carta comunitària dels drets socials fonamen-

tals dels treballadors (2826) 

drets, gaudi de — (1211) 

drets humans  
SN  Utilitzarem el terme només en el cas d’estudis 

generals. En els altres casos emprarem un des-
criptor més específic.  

MT  1236 drets i llibertats  
UF  atemptat als drets humans  
UF  drets de l’home  
UF  protecció dels drets humans  
UF  violació dels drets humans  
NT1  Carta de Drets Humans  

NT2  Carta Africana dels Drets Humans i dels 
Pobles  

NT1  dret humanitari internacional  
NT2  crim contra la humanitat  
NT2  crim de guerra  

NT1  protecció de les llibertats  
RT  Alt Comissionat per als Drets Humans  
RT  Amnistia Internacional  
RT  Carta dels drets fonamentals de la Unió Europea  
RT  Carta Social Europea  
RT  dissidència  
RT  dret de la guerra  
RT  instrument internacional  
RT  moviment pels drets humans  
RT  Tribunal Europeu de Drets Humans  
RT  Tribunal Interamericà de Drets Humans  
RT  tortura  

Drets Humans (ACNUDH), Alt Comissionat de 
les Nacions Unides per als  
USE  Alt Comissionat per als Drets Humans (7606) 

Drets Humans (OACDH), Oficina de l’Alt Comis-
sionat de les Nacions Unides per als  
USE  Alt Comissionat per als Drets Humans (7606) 

Drets Humans, Alt Comissionat per als — 
(7606) 

drets humans, atemptat als  
USE  drets humans (1236) 

Drets Humans, Carta de — (1236) 

Drets Humans, Comissió de  
USE  comissió tècnica ONU (7606) 

Drets Humans, Comissió Europea de  
USE  Tribunal Europeu de Drets Humans (7611) 

Drets Humans, Convenció de  
USE  Carta de Drets Humans (1236) 

Drets Humans, Convenció Europea de — 
(0806) 

Drets Humans, Declaració de  
USE  Carta de Drets Humans (1236) 

drets humans, grup de defensa dels  
USE  moviment pels drets humans (0431) 

drets humans i de les llibertats fonamentals, con-
veni per a la protecció dels  
USE  Convenció Europea de Drets Humans (0806) 

Drets Humans i dels Pobles, Carta Africana 
dels — (1236) 

drets humans, moviment en defensa dels  
USE  moviment pels drets humans (0431) 

drets humans, moviment pels — (0431) 

*drets humans, moviment pro   
*USE  moviment pels drets humans (0431) 

drets humans, protecció dels  
USE  drets humans (1236) 

Drets Humans, Tribunal de  
USE  Tribunal Europeu de Drets Humans (7611) 

Drets Humans, Tribunal Europeu de — (7611) 

Drets Humans, Tribunal Interamericà de — 
(7616) 

drets humans, violació dels  
USE  drets humans (1236) 

*drets i les llibertats constitucionals, protecció 
dels   
*USE  *garantia constitucional (1236) 

drets, igualtat de  
USE  igualtat de tracte (1236) 

drets parentals, privació dels  
USE  pàtria potestat (2806) 
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drets polítics  
MT  1236 drets i llibertats  
UF  llibertat política  
NT1  dret de manifestació  
NT1  drets cívics  

NT2  dret de vot  
NT2  elegibilitat  

NT1  llibertat d’associació  
NT1  llibertat d’expressió  
NT1  llibertat d’informació  

NT2  llibertat de premsa  
NT1  llibertat de reunió  
RT  dissidència  

drets, privació de — (1216) 

drets reals  
USE  propietat de béns (1211) 

drets sindicals  
MT  4426 relacions laborals i dret del treball  
BT1  dret del treball  
RT  funció pública  
RT  sindicat  

drets socials  
MT  1236 drets i llibertats  
UF  drets econòmics i socials  
UF  llibertat social  
NT1  dret a l’educació  
NT1  dret a l’habitatge  
NT1  dret a la cultura  
NT1  dret a la informació  
NT1  dret a la justícia  
NT1  dret a la salut  
NT1  igualtat davant la llei  
NT1  igualtat de tracte  
NT1  igualtat home-dona  
NT1  llibertat d’ensenyament  
NT1  llibertat sindical  
RT  Carta comunitària dels drets socials fonamentals 

dels treballadors  

drets socials fonamentals dels treballadors, 
Carta comunitària dels — (2826) 

droga  
USE  estupefaent (2841) 

droga i la delinqüència organitzada, grup per a 
la lluita contra la  
USE  òrgan de cooperació judicial i policial UE 

(1016) 

Droga i les Toxicomanies, Observatori Euro-
peu de la — (1006) 

droga, lluita contra la  
USE  toxicomania (2826) 

Droga, Observatori Europeu de la  
USE  Observatori Europeu de la Droga i les Toxi-

comanies (1006) 

drogoaddicció  
USE  toxicomania (2826) 

drogodependència  
USE  toxicomania (2826) 

drogues, consum de  
USE  toxicomania (2826) 

Drogues, Observatori Europeu de les  
USE  Observatori Europeu de la Droga i les Toxi-

comanies (1006) 

Drogues, Programa de les Nacions Unides 
per a la Fiscalització Internacional de — 
(7606) 

drogues, tràfic de  
USE  tràfic d’estupefaents (1216) 

drogues, traficant de  
USE  tràfic d’estupefaents (1216) 

DSB  
USE  Òrgan de Solució de Diferències (7621) 

DU francesos  
MT  7241 països i territoris d’ultramar  
UF  departament francès d’ultramar  
NT1  Guadeloupe  
NT1  Guaiana Francesa  
NT1  la Reunió  
NT1  Martinica  
RT  Antilles franceses  
RT  departament d’ultramar  
RT  regions de França  

dual, tecnologia — (6411) 

duana  
MT  2011 política aranzelària  
UF  post de duana  
UF  post de frontera  
UF  post fronterer  
UF  zona duanera  
BT1  reglamentació duanera  
NT1  professió duanera  
RT  cooperació duanera  
RT  frontera  

duana, control de — (2011) 

duana, declaració a  
USE  formalitat duanera (2011) 

duana, despatx de  
USE  formalitat duanera (2011) 

duana, devolució de drets de  
USE  reembors de drets duaners (2011) 

duana, drets de — (2011) 

duana, exempció de drets de  
USE  exempció aranzelària (2011) 

duana, exoneració de drets de  
USE  exempció aranzelària (2011) 

duana per als productes agraris, drets de  
USE  exacció agrícola (1021) 

duana, post de  
USE  duana (2011) 

duana, reducció dels drets de  
USE  reducció aranzelària (2011) 

duana, règim de transformació a  
USE  transformació a duana (2011) 

duana, reintegrament de drets de  
USE  reembors de drets duaners (2011) 

duana, restabliment de drets de — (2011) 

duana, supressió dels drets de — (2011) 

duana, suspensió dels drets de — (2011) 

duana, transformació a — (2011) 

duana, valor a — (2011) 

duaner a l’exportació, deute  
USE  deute duaner (2011) 

duaner a la importació, deute  
USE  deute duaner (2011) 

duaner, aranzel — (2011) 

duaner CE, territori — (2011) 

duaner comú, aranzel — (2011) 

Duaner Comú, drets de l’Aranzel  
USE  drets de l’ADC (1021) 

duaner comunitari, codi  
USE  reglamentació duanera (2011) 

duaner comunitari, règim — (2011) 

duaner, control  
USE  control de duana (2011) 

duaner d’exportació, règim — (2011) 

duaner, delicte  
USE  frau duaner (2011) 

duaner, deute — (2011) 

duaner, dipòsit — (2011) 

duaner, document — (2011) 

duaner econòmic, règim  
USE  règim duaner suspensiu (2011) 

duaner, frau — (2011) 

duaner, procediment  
USE  formalitat duanera (2011) 

duaner, reducció de l’aranzel  
USE  reducció aranzelària (2011) 

duaner, restabliment de l’aranzel  
USE  restabliment de drets de duana (2011) 

duaner, supressió de l’aranzel  
USE  supressió dels drets de duana (2011) 

duaner, suspensió de l’aranzel  
USE  suspensió dels drets de duana (2011) 

duaner suspensiu, règim — (2011) 

duaner, trànsit — (2011) 

duaner, transport sota precinte — (4806) 
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duaner únic, document  
USE  document únic (2011) 

Duanera (CCD), Consell de Cooperació  
USE  Organització Mundial de Duanes (7621) 

duanera (grup director II), grup de cooperació 
judicial i  
USE  òrgan de cooperació judicial i policial UE 

(1016) 

duanera a la Unió Europea, cooperació policíaca i  
USE  cooperació policíaca UE (1016) 

duanera comuna, política  
USE  política aranzelària comuna (2011) 

duanera, cooperació — (0811) 

Duanera de l’Àfrica meridional, Unió — (7616) 

Duanera Equatorial (UDE), Unió  
USE  Comunitat Econòmica i Monetària de l’Àfrica 

central (7616) 

duanera, formalitat — (2011) 

duanera, franquícia — (2011) 

duanera, harmonització — (2011) 

Duanera i Econòmica de l’Àfrica central (UDE-
AC), Unió  
USE  Comunitat Econòmica i Monetària de l’Àfrica 

central (7616) 

Duanera i Econòmica de l’Àfrica occidental 
(UDEAO), Unió  
USE  Unió Econòmica i Monetària de l’Àfrica oc-

cidental (7616) 

duanera, legislació  
USE  reglamentació duanera (2011) 

duanera, nomenclatura  
USE  nomenclatura aranzelària (2011) 

duanera, política  
USE  política aranzelària (2011) 

duanera, professió — (2011) 

duanera, reglamentació — (2011) 

duanera, unió — (2011) 

duanera, zona  
USE  duana (2011) 

duaneres, harmonització de les legislacions  
USE  harmonització duanera (2011) 

duaners, harmonització dels procediments  
USE  harmonització duanera (2011) 

duaners i comerç, acord general sobre aranzels  
USE  GATT (2021) 

duaners, reembors de drets — (2011) 

duanes, agent de  
USE  professió duanera (2011) 

duanes, funcionari de  
USE  professió duanera (2011) 

Duanes, Organització Mundial de — (7621) 

duanes, renda de  
USE  aranzel duaner (2011) 

Dubayy  
USE  Unió dels Emirats Àrabs (7226+7231+7236) 

Dublín, Fundació de  
USE  Fundació europea per a la millora de les con-

dicions de vida i de treball (1006) 

Ducat de Luxemburg, Gran  
USE  Luxemburg (7206+7231+7236) 

dues Alemanyes, relacions entre les — (0806) 

200 milles, zona de  
USE  zona econòmica exclusiva (1231) 

dues rodes, vehicle de — (4816) 

dues voltes, elecció en — (0416) 

*Duesaigües  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Camp  

dúmping  
SN  Subvencions a l’exportació i/o venda a l’estran-

ger de productes a preus inferiors als del mer-
cat interior.  

MT  4031 competència  
UF  pràctica de dúmping  
BT1  restricció de la competència  
RT  ajuda pública  
RT  càrtel  
RT  finançament de les exportacions  
RT  legislació antidúmping  
RT  preu d’exportació  

dúmping, pràctica de  
USE  dúmping (4031) 

dúmping, queixa per  
USE  denúncia davant la Comissió (1011) 

dúmping, reclamació per  
USE  denúncia davant la Comissió (1011) 

dúmping social  
SN  Fet d’aprofitar el cost de la mà d’obra en un de-

terminat país (amb càrregues socials reduïdes) 
per atraure empreses d’altres països.  

MT  2826 vida social  
BT1  dret social  

BT2  política social  
RT  deslocalització  
RT  etiqueta social  
RT  restricció de la competència  

dur, blat — (6006) 

dur, nucli  
USE  cooperació reforçada (1016) 

dura, formatge de pasta — (6016) 

durada, atur de llarga — (4406) 

durada de la conducció  
MT  4806 política de transports  
BT1  reglamentació del transport  
RT  durada del transport  
RT  horari de treball  
RT  jornada de treball  

durada de la legislatura  
USE  legislatura (0421) 

durada de la vida  
USE  esperança de vida (2816) 

durada de vida del producte  
USE  durada del producte (2026) 

durada del contracte d’arrendament  
USE  durada del contracte del lloguer (2846) 

durada del contracte del lloguer  
MT  2846 urbanisme i construcció  
UF  durada del contracte d’arrendament  
BT1  contracte de lloguer  

BT2  arrendament immobiliari  

durada del crèdit  
USE  política creditícia (2416) 

durada del mandat  
USE  mandat electoral (0421) 

durada del producte  
MT  2026 consum  
UF  durada de vida del producte  
BT1  qualitat del producte  

BT2  protecció del consumidor  
BT3  consumidor  

durada del transport  
MT  4811 organització dels transports  
UF  temps del transport  
BT1  organització dels transports  
RT  durada de la conducció  
RT  moviment pendular  

durada dels estudis  
MT  3206 educació  
UF  escolaritat  
UF  prolongació de l’escolaritat  
UF  prolongació dels estudis  
BT1  política educativa  
NT1  abandó escolar  
RT  ensenyament obligatori  

durador, bé — (2026) 

durador, bé de consum  
USE  bé de consum (2026) 

durador, bé de consum no  
USE  bé de consum (2026) 

durador, bé no — (2026) 
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durador, desenvolupament  
USE  desenvolupament sostenible (1606) 

dutxa  
USE  instal·lació sanitària (6831) 

DVD Àudio  
USE  disc (3226) 

DVD-ROM  
USE  suport òptic (3226) 

DVD-vídeo  
USE  videodisc (3226) 

e-administració  
USE  administració electrònica (0436) 

e-comerç  
USE  comerç electrònic (2031) 

e-economia  
USE  economia del coneixement (1621) 

e-formació  
USE  formació professional (4406) 

*-e, formació   
*USE  formació professional (4406) 

e-govern  
USE  administració electrònica (0436) 

e-governança  
USE  governança (0436) 

EAC  
USE  Comunitat de l’Àfrica oriental (7616) 

EADI  
MT  7611 organitzacions europees  
MT  7626 organitzacions no governamentals  
UF  Associació Europea d’Instituts d’Investigació i 

Formació sobre el desenvolupament  
BT1  organització europea  
BT1  organització no governamental  

eadministració  
USE  administració electrònica (0436) 

EAES  
USE  Societat Europea d’Energia Atòmica (7611) 

EAMA, països de l’ — (7231) 

EANPC  
USE  Associació Europea de Centres Nacionals de 

Productivitat (7611) 

*(EAP), equip d’atenció psicopedagògica   
*USE  *servei educatiu (3216) 

EAPC  
USE  Consell d’Associació Euroatlàntic (7621) 

East Anglia  
USE  Est d’Anglaterra (7211) 

East of England  
USE  Est d’Anglaterra (7211) 

ebenisteria  
USE  fusteria (6836) 

ebloc  
USE  bloc (3226) 

*EBRD  
*USE  BERD (7611) 

*Ebre, àmbit de les Terres de l’ — (1606) 

*Ebre, Baix  — (9999) 

*Ebre, Corbera d’ — (7211+9999) 

*Ebre, Móra d’ — (7211+9999) 

*Ebre, Riba-roja d’ — (7211+9999) 

*Ebre, Ribera d’ — (9999) 

*Ebre, la, Palma d’ — (7211+9999) 

EBU (European Barge Union)  
USE  Unió Europea de la Navegació Fluvial (7611) 

EBU (European Broadcasting Union)  
USE  Unió Europea de Radiodifusió (7611) 

ebullició, reactor d’aigua en  
USE  reactor nuclear (6621) 

ECCAS  
USE  Comunitat Econòmica dels estats de l’Àfrica 

central (7616) 

ECHA  
USE  Agència Europea de Substàncies i Preparats 

Químics (1006) 

Echelon  
USE  espionatge (0821) 

ECHO  
MT  1006 institucions de la Unió Europea i funció 

pública europea  
UF  Oficina d’Ajuda Humanitària  
UF  Oficina Humanitària de la Comunitat Europea  
BT1  organisme i agència de la UE  

BT2  organisme comunitari  
RT  ajuda humanitària  
RT  avaluació de l’ajuda  

ECHR  
USE  Tribunal Europeu de Drets Humans (7611) 

ECHR (European Convention on Human Rights)  
USE  Convenció Europea de Drets Humans (0806) 

eclesial protestant, dret — (1206) 

ECMT  
USE  Conferència Europea de Ministres de Trans-

ports (7621) 

ecobalanç  
USE  impacte ambiental (5206) 

ecodesenvolupament  
USE  desenvolupament sostenible (1606) 

Ecofin  
MT  1006 institucions de la Unió Europea i funció 

pública europea  
UF  Consell d’afers econòmics i financers  
UF  Consell Ecofin  
UF  Euro-X  
BT1  Consell de la Unió Europea  

BT2  institució comunitària  

Ecofin, Consell  
USE  Ecofin (1006) 

ecografia  
USE  diagnosi mèdica (2841) 

ecoindústria  
USE  tecnologia neta (6411) 

école nationale  
SN  A França, centre superior de formació de qua-

dres de l’administració.  
MT  3211 ensenyament  
BT1  centre d’ensenyament  

ecologia  
MT  3606 ciències naturals i aplicades  
UF  ciència del medi ambient  
BT1  ciències biològiques  
RT  clima  
RT  ecosistema  
RT  equilibri ecològic  
RT  investigació sobre el medi ambient  
RT  política de medi ambient  

ecològic, balanç  
USE  impacte ambiental (5206) 

ecològic, delicte — (1216) 

ecològic, equilibri — (5211) 

ecològic, impost — (5206) 

ecològic, producte  
USE  producte biològic (6026) 

ecològic, turisme — (2826) 

ecològica, àrea sensible  
USE  zona sensible (5216) 

ecològica de l’empresa, responsabilitat  
USE  responsabilitat social de l’empresa (4006) 

ecològica, etiqueta — (2031) 

ecològica, exacció  
USE  impost ecològic (5206) 

ecològica, fiscalitat  
USE  impost ecològic (5206) 

ecològica, indústria  
USE  tecnologia neta (6411) 

ecològics, responsabilitat pels danys  
USE  responsabilitat per danys al medi ambient 

(5206) 

ecologisme  
MT  0406 marc polític  
BT1  ideologia política  
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RT  moviment ecologista  
RT  partit ecologista  

ecologista, moviment — (0431) 

ecologista, partit — (0411) 

economat  
USE  cooperativa de consum (2036) 

econometria  
SN  L’aplicació de tècniques matemàtiques i estadís-

tiques a teories i problemes econòmics.  
MT  1631 anàlisi econòmica  
BT1  anàlisi econòmica  
NT1  model econòmic  
RT  ciència econòmica  

economètric, model  
USE  model econòmic (1631) 

economia  
MT  1621 estructura econòmica  
NT1  economia col·lectiva  
NT1  economia de guerra  
NT1  economia de subsistència  
NT1  economia del coneixement  
NT1  economia domèstica  
NT1  economia industrial  
NT1  economia internacional  
NT1  economia nacional  
NT1  economia postindustrial  
NT1  economia pública  
NT1  economia regional  
NT1  economia social  
NT1  economia submergida  
RT  ciència econòmica  
RT  economia agrària  
RT  economia de l’empresa  
RT  economia del medi ambient  
RT  economia del transport  
RT  economia urbana  
RT  estructura econòmica  
RT  macroeconomia  
RT  microeconomia  

economia agrària  
MT  5606 política agrària  
BT1  política agrària  
RT  economia  
RT  economia forestal  
RT  estructura agrària  

economia capitalista  
USE  economia de mercat (1621) 

economia col·lectiva  
MT  1621 estructura econòmica  
BT1  economia  
RT  col·lectivisme  

economia concertada  
SN  Col·laboració entre l’estat i les empreses a fi de 

prendre decisions comunes de política econò-
mica.  

MT  1621 estructura econòmica  
BT1  règim econòmic  
RT  política d’intervenció  

economia d’escala  
SN  Reducció dels costos de producció d’una unitat 

per l’augment de la capacitat productiva.  

MT  6406 producció  
BT1  capacitat de producció  

BT2  política de producció  
RT  cost de producció  

economia de guerra  
MT  1621 estructura econòmica  
BT1  economia  
RT  guerra  

economia de l’empresa  
MT  4006 organització de l’empresa  
BT1  política de l’empresa  
RT  economia  
RT  gestió empresarial  

economia de les llars  
USE  economia domèstica (1621) 

economia de mercat  
MT  1621 estructura econòmica  
UF  economia capitalista  
UF  economia social de mercat  
BT1  règim econòmic  
RT  liberalisme econòmic  
RT  oferta i demanda  

economia de planificació central  
USE  economia planificada (1621) 

economia de subsistència  
MT  1621 estructura econòmica  
BT1  economia  
RT  agricultura de subsistència  

economia de transició  
USE  economia en transició (1621) 

economia del coneixement  
SN  Economia basada en el coneixement i la inno-

vació tecnològic, que permet crear una xarxa de 
know-how.  

MT  1621 estructura econòmica  
UF  cibereconomia  
UF  e-economia  
UF  economia del saber  
UF  economia digital  
UF  economia electrònica  
*UF  *economia-e  
UF  net-economia  
BT1  economia  
RT  capital intel·lectual  
RT  creixement econòmic  
RT  gestió de coneixements  
RT  nou ordre econòmic  
RT  política d’investigació  
RT  societat de la informació  
RT  tecnologia digital  

economia del medi ambient  
MT  5206 política del medi ambient  
UF  indústria del medi ambient  
BT1  política de medi ambient  
RT  economia  

economia del saber  
USE  economia del coneixement (1621) 

economia del transport  
SN  Estudi de les necessitats de desplaçament i dels 

mitjans més apropiats per satisfer-les.  
MT  4806 política de transports  

BT1  política de transports  
RT  economia  

economia, desacceleració de l’  
USE  recessió econòmica (1611) 

economia digital  
USE  economia del coneixement (1621) 

economia dirigida  
SN  Designa les economies en què l’estat intervé 

sense arribar a la planificació centralitzada.  
MT  1621 estructura econòmica  
UF  dirigisme  
BT1  règim econòmic  
RT  planificació econòmica  

economia domèstica  
SN  Conjunt de les prestacions no remunerades al 

si de la família.  
MT  1621 estructura econòmica  
UF  economia de les llars  
UF  treball domèstic  
BT1  economia  
RT  explotació agrària familiar  
RT  mà d’obra familiar  
RT  mestressa de casa  
RT  salari per treball domèstic  

economia electrònica  
USE  economia del coneixement (1621) 

economia en transició  
MT  1621 estructura econòmica  
UF  economia de transició  
UF  país en transició  
BT1  reforma econòmica  

BT2  règim econòmic  
NT1  postcomunisme  
RT  antics països socialistes  
RT  canvi de règim polític  
RT  transició econòmica  

economia estacionària  
USE  estancament econòmic (1611) 

economia forestal  
MT  5636 forest  
NT1  agrupació forestal  
NT1  estadística forestal  
NT1  explotació forestal  
NT1  producció de fusta  
RT  economia agrària  

economia industrial  
MT  1621 estructura econòmica  
UF  societat industrial  
BT1  economia  
RT  estructura industrial  
RT  planificació industrial  
RT  política de producció  
RT  política industrial  
RT  producció industrial  
RT  revolució industrial  

economia informal  
USE  economia submergida (1621) 

economia internacional  
MT  1621 estructura econòmica  
UF  economia mundial  
BT1  economia  
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RT  comerç internacional  
RT  finances internacionals  
RT  globalització  
RT  producció mundial  

economia, internacionalització de l’  
USE  globalització (1606) 

economia irregular  
USE  economia submergida (1621) 

economia mixta  
MT  1621 estructura econòmica  
BT1  règim econòmic  
RT  nacionalització  
RT  societat d’economia mixta  

economia mixta, societat d’ — (4016) 

economia mundial  
USE  economia internacional (1621) 

economia nacional  
MT  1621 estructura econòmica  
BT1  economia  
RT  comptabilitat nacional  
RT  planificació nacional  
RT  producció nacional  

economia oculta  
USE  economia submergida (1621) 

economia planificada  
MT  1621 estructura econòmica  
UF  economia de planificació central  
BT1  règim econòmic  
RT  planificació econòmica  

economia política  
USE  ciència econòmica (3611) 

economia postindustrial  
MT  1621 estructura econòmica  
UF  societat postindustrial  
BT1  economia  

economia pública  
MT  1621 estructura econòmica  
BT1  economia  
RT  empresa pública  

economia regional  
MT  1621 estructura econòmica  
BT1  economia  
RT  comptabilitat regional  
RT  desenvolupament regional  
RT  inversió regional  
RT  planificació regional  
RT  política regional  

economia, rellançament de l’  
USE  reactivació econòmica (1606) 

economia, sanejament de l’  
USE  reconstrucció econòmica (1611) 

economia social  
SN  Economia de la vida associativa que abasta el 

sector cooperatiu, les associacions i el sector 
mutualista.  

MT  1621 estructura econòmica  
BT1  economia  

RT  comerç equitatiu  
RT  cooperativa  
RT  moviment associatiu  
RT  mutualitat social  
RT  societat sense finalitat de lucre  
RT  vida associativa  

economia social de mercat  
USE  economia de mercat (1621) 

economia submergida  
SN  Part de l’economia que es basa en el treball clan-

destí o les activitats il·legals i que no es té en 
compte a les estadístiques nacionals.  

MT  1621 estructura econòmica  
UF  economia informal  
UF  economia irregular  
UF  economia oculta  
UF  economia subterrània  
BT1  economia  
RT  bescanvi  
RT  tràfic il·lícit  
RT  treball clandestí  

economia subterrània  
USE  economia submergida (1621) 

economia urbana  
MT  2846 urbanisme i construcció  
BT1  urbanisme  
RT  aglomeració urbana  
RT  economia  

*economia-e  
*USE  economia del coneixement (1621) 

econòmic, acord — (0806) 

econòmic, agregat — (1626) 

econòmic, agrupació d’interès  
USE  grup d’interès econòmic (4016) 

Econòmic, Agrupació Europea d’Interès — 
(4016) 

econòmic, arrencament — (1611) 

econòmic, aspecte  
USE  condició econòmica (1611) 

econòmic, associació d’interès  
USE  grup d’interès econòmic (4016) 

econòmic, associació europea d’interès  
USE  Agrupació Europea d’Interès Econòmic (4016) 

econòmic, bé  
USE  béns i serveis (2026) 

econòmic, canvi de règim  
USE  reforma econòmica (1621) 

econòmic, cicle — (1611) 

Econòmic, Comitè de contacte de l’Agrupació Eu-
ropea d’Interès  
USE  Agrupació Europea d’Interès Econòmic (4016) 

*Economic Cooperation, Asia-Pacific   
*USE  Cooperació Econòmica Àsia-Pacífic 

(7616+7621) 

econòmic, creixement — (1611) 

econòmic de protecció del medi ambient, ins-
trument  
USE  instrument econòmic mediambiental (5206) 

econòmic, delicte — (1216) 

econòmic, desenvolupament — (1611) 

econòmic, desequilibri  
USE  disparitat econòmica (1611) 

econòmic, dret internacional — (1231) 

econòmic, dret públic — (0436) 

econòmic, espai  
USE  regió econòmica (1616) 

econòmic, estancament — (1611) 

econòmic, estudi  
USE  anàlisi econòmica (1631) 

Econòmic Europeu, Espai — (1016) 

econòmic, frau  
USE  delicte econòmic (1216) 

Econòmic General, Centre Europeu d’Empreses 
Públiques i d’Empreses d’Interès  
USE  Centre Europeu de l’Empresa Pública (7611) 

econòmic, grup d’interès — (4016) 

econòmic, grup europeu d’interès  
USE  Agrupació Europea d’Interès Econòmic (4016) 

Econòmic i Social CE, Comitè  
USE  Comitè Econòmic i Social Europeu (1006) 

*Econòmic i Social de Catalunya, Consell de 
Treball,  — (4406) 

Econòmic i Social de les Nacions Unides, Consell  
USE  Ecosoc (7606) 

Econòmic i Social Europeu, Comitè — (1006) 

Econòmic i Social Europeu, dictamen del Comitè  
USE  dictamen CESE (1011) 

Econòmic i Social Europeu), CES (Comitè  
USE  Comitè Econòmic i Social Europeu (1006) 

Econòmic i Social ONU, Consell  
USE  Ecosoc (7606) 

econòmic, impacte  
USE  conseqüència econòmica (1631) 

econòmic, indicador — (1631) 

econòmic internacional, dret  
USE  dret internacional econòmic (1231) 

econòmic internacional, nou ordre  
USE  nou ordre econòmic (0806) 

econòmic, liberalisme — (1606) 
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Econòmic Llatinoamericà, Sistema — (7616) 

econòmic mediambiental, instrument — 
(5206) 

econòmic, model — (1631) 

econòmic, nou ordre — (0806) 

econòmic, ordre  
USE  règim econòmic (1621) 

econòmic, recurs — (1611) 

econòmic, règim — (1621) 

econòmic, règim duaner  
USE  règim duaner suspensiu (2011) 

econòmic, sector — (1621) 

econòmic, sistema  
USE  règim econòmic (1621) 

econòmic, suport — (1606) 

econòmic, valor — (1631) 

Econòmica (CAME), Consell d’Ajuda Mútua  
USE  Comecon (7621) 

Econòmica (OECE), Organització Europea de 
Cooperació  
USE  OCDE (7621) 

Econòmica a l’Àsia i el Pacífic, Consell de Coo-
peració  
USE  Cooperació Econòmica Àsia-Pacíf ic 

(7616+7621) 

econòmica, activitat — (1611) 

econòmica agrícola, comptabilitat — (1626) 

econòmica, ajuda — (0811) 

econòmica, alça  
USE  desenvolupament econòmic (1611) 

econòmica, anàlisi — (1631) 

Econòmica Àrab, Consell de la Unitat — 
(7616) 

Econòmica Àsia-Pacífic, Associació de Coope-
ració  
USE  Cooperació Econòmica Àsia-Pacíf ic 

(7616+7621) 

Econòmica Àsia-Pacífic, Cooperació — 
(7616+7621) 

Econòmica Àsia-Pacífic, Fòrum de Cooperació  
USE  Cooperació Econòmica Àsia-Pacíf ic 

(7616+7621) 

econòmica, autonomia  
USE  independència econòmica (0806) 

econòmica, avaluació  
USE  anàlisi econòmica (1631) 

Econòmica, Banc Centreamericà d’Integració 
— (7616) 

Econòmica Belgicoluxemburguesa, Unió — 
(7611) 

econòmica, ciència — (3611) 

econòmica, cohesió  
USE  cohesió econòmica i social (1016) 

econòmica, concentració — (4006) 

econòmica, condició — (1611) 

econòmica, conjuntura — (1611) 

econòmica, conseqüència — (1631) 

econòmica, contracció  
USE  recessió econòmica (1611) 

econòmica, convergència — (1606) 

econòmica, cooperació — (0811) 

econòmica, crisi  
USE  recessió econòmica (1611) 

econòmica d’estats centreafricans, comunitat  
USE  Comunitat Econòmica dels estats de l’Àfrica 

central (7616) 

Econòmica de l’Àfrica central (UDEAC), Unió 
Duanera i  
USE  Comunitat Econòmica i Monetària de l’Àfrica 

central (7616) 

Econòmica de l’Àfrica central (UEAC), Unió  
USE  Comunitat Econòmica i Monetària de l’Àfrica 

central (7616) 

Econòmica de l’Àfrica occidental (CEAO), Co-
munitat  
USE  Unió Econòmica i Monetària de l’Àfrica oc-

cidental (7616) 

Econòmica de l’Àfrica occidental (UDEAO), Unió 
Duanera i  
USE  Unió Econòmica i Monetària de l’Àfrica oc-

cidental (7616) 

Econòmica de les Nacions Unides per a Europa 
(CEPE), Comissió  
USE  comissió regional ONU (7606) 

Econòmica del Benelux, Unió  
USE  Benelux (7611) 

econòmica, delinqüència  
USE  delicte econòmic (1216) 

Econòmica dels estats de l’Àfrica central, 
Comunitat — (7616) 

Econòmica dels estats de l’Àfrica occidental, 
Comunitat — (7616) 

econòmica, dependència  
USE  independència econòmica (0806) 

econòmica, depressió  
USE  recessió econòmica (1611) 

econòmica, discriminació — (1236) 

econòmica, disparitat — (1611) 

econòmica, enquesta — (1631) 

econòmica, estabilitat  
USE  estabilització econòmica (1611) 

econòmica, estabilització — (1611) 

econòmica, estadística — (1631) 

econòmica, estratègia — (3231) 

econòmica, estructura — (1631) 

Econòmica Europea, Comunitat  
USE  Comunitat Europea (1016) 

econòmica exclusiva, zona — (1231) 

econòmica, expansió  
USE  desenvolupament econòmic (1611) 

econòmica, expectativa  
USE  previsió econòmica (1631) 

econòmica, fluctuació — (1611) 

econòmica, geografia — (3606) 

econòmica, gestió  
USE  política econòmica (1606) 

econòmica, harmonització  
USE  convergència econòmica (1606) 

Econòmica i Monetària de l’Àfrica central, 
Comunitat — (7616) 

Econòmica i Monetària de l’Àfrica occidental, 
Unió — (7616) 

Econòmica i Monetària, Unió — (2411) 

econòmica i social, cohesió — (1016) 

Econòmica i Social per a Àsia i el Pacífic (Ces-
pap), Comissió  
USE  comissió regional ONU (7606) 

Econòmica i Social per a l’Àsia occidental (Ces-
pao), Comissió  
USE  comissió regional ONU (7606) 

econòmica, implicació  
USE  conseqüència econòmica (1631) 

econòmica, independència — (0806) 

econòmica, infracció  
USE  delicte econòmic (1216) 

econòmica, infraestructura — (1606) 

econòmica, integració — (1606) 

econòmica, interdependència — (1611) 
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Econòmica, Lliga Europea de Cooperació — 
(7611+7626) 

econòmica, moralitat de la vida — (4006) 

econòmica, opció  
USE  política econòmica (1606) 

econòmica, organització  
USE  règim econòmic (1621) 

Econòmica per a Europa (CEE), Comissió  
USE  comissió regional ONU (7606) 

Econòmica per a l’Àfrica (CEPA), Comissió  
USE  comissió regional ONU (7606) 

Econòmica per a l’Amèrica Llatina i el Carib (CE-
PAL), Comissió  
USE  comissió regional ONU (7606) 

econòmica, planificació — (1606) 

econòmica, política — (1606) 

econòmica, previsió — (1631) 

econòmica, prioritat — (1606) 

econòmica, programació  
USE  planificació econòmica (1606) 

econòmica, projecció  
USE  previsió econòmica (1631) 

econòmica, prospectiva  
USE  prospectiva (1631) 

econòmica, reactivació — (1606) 

econòmica, reanimació  
USE  recuperació econòmica (1611) 

econòmica, recessió — (1611) 

econòmica, reconstrucció — (1611) 

econòmica, reconversió — (1606) 

econòmica, recuperació — (1611) 

econòmica, reforma — (1621) 

econòmica, regió — (1616) 

econòmica, relació — (0806) 

econòmica, sanció — (0806) 

econòmica, simulació  
USE  tècnica de gestió (4021) 

econòmica, situació — (1611) 

econòmica, tendència  
USE  conjuntura econòmica (1611) 

econòmica, teoria  
USE  ciència econòmica (3611) 

econòmica, transició — (1611) 

econòmica, unió — (1621) 

econòmica, valoració  
USE  anàlisi econòmica (1631) 

econòmica, zona  
USE  regió econòmica (1616) 

econòmicament, ajuda als febles  
USE  ajuda a les persones necessitades (2836) 

economicoadministratiu, tribunal  
USE  jurisdicció fiscal (1226) 

econòmics, convergència dels resultats  
USE  convergència econòmica (1606) 

econòmics, declaració d’interessos  
USE  interessos econòmics dels parlamentaris 

(0421) 

econòmics dels parlamentaris, interessos — 
(0421) 

econòmics, drets — (1236) 

econòmics i financers, Consell d’afers  
USE  Ecofin (1006) 

econòmics i socials, drets  
USE  drets socials (1236) 

Econòmics Integrats, Sistema Europeu de Comp-
tes  
USE  sistema europeu de comptabilitat (1626) 

Econòmics, Organització de Cooperació i Des-
envolupament  
USE  OCDE (7621) 

economies, convergència de les  
USE  convergència econòmica (1606) 

econòmiques, acomiadament per causes — 
(4406) 

ecosistema  
SN  Conjunt ecològic constituït per un medi natural 

i organismes vius.  
MT  5211 medi natural  
BT1  entorn físic  
NT1  biòtop  
NT1  ecosistema marí  
NT1  ecosistema terrestre  
RT  biomassa  
RT  ecologia  

ecosistema marí  
MT  5211 medi natural  
BT1  ecosistema  

BT2  entorn físic  

ecosistema terrestre  
MT  5211 medi natural  
BT1  ecosistema  

BT2  entorn físic  

Ecosoc  
MT  7606 Nacions Unides  
UF  Consell Econòmic i Social de les Nacions Uni-

des  
UF  Consell Econòmic i Social ONU  

UF  Unecosoc  
BT1  ONU  
NT1  comissió regional ONU  
NT1  comissió tècnica ONU  

ecotaxa  
USE  impost ecològic (5206) 

ecoturisme  
USE  turisme ecològic (2826) 

Ecowas  
USE  Comunitat Econòmica dels estats de l’Àfrica 

occidental (7616) 

ECPRD  
USE  Centre Europeu d’Investigació i Documenta-

ció Parlamentàries (7611) 

ecu  
SN  Terme emprat fins el 31.12.1998.  
MT  2406 relacions monetàries  
BT1  moneda europea  

BT2  sistema monetari europeu  
NT1  ecu privat  

ecu privat  
MT  2406 relacions monetàries  
BT1  ecu  

BT2  moneda europea  
BT3  sistema monetari europeu  

èczema  
USE  malaltia de la pell (2841) 

EDA  
USE  Agència Europea de Defensa (1016) 

edafologia  
USE  ciència del sòl (3606) 

edam  
USE  formatge de pasta dura (6016) 

edat antiga  
USE  història antiga (3611) 

edat avançada, persona d’  
USE  tercera edat (2816) 

edat avançada, treballador d’ — (4411) 

edat contemporània  
USE  història contemporània (3611) 

edat d’admissió al treball  
USE  població en edat laboral (4411) 

edat de jubilació  
USE  condició de jubilació (4406) 

edat, discriminació per motius d’ — (1236) 

edat electoral  
MT  0416 procediment electoral i sistema de votació  
BT1  electorat  

BT2  organització electoral  

edat en dret penal, majoria d’  
USE  responsabilitat criminal (1216) 
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edat en dret penal, minoria d’  
USE  responsabilitat criminal (1216) 

edat escolar  
MT  3216 organització de l’ensenyament  
BT1  organització de l’ensenyament  

edat, grup d’  
USE  distribució per edats (2816) 

edat laboral, població en — (4411) 

*edat, majoria d’  
*USE  majoritat (1211) 

*edat, minoria d’  
*USE  minoritat (1211) 

Edat Mitjana  
USE  història medieval (3611) 

edat moderna  
USE  història moderna (3611) 

edat, residència de la tercera  
USE  equipament social (2836) 

edat, tercera — (2816) 

edats, distribució per — (2816) 

edats, piràmide d’  
USE  distribució per edats (2816) 

edició  
MT  3226 comunicació  
UF  difusió de les publicacions  
UF  indústria editorial  
BT1  indústria de la comunicació  
NT1  dipòsit legal  
NT1  edició electrònica  
NT1  editorial  
NT1  termini d’edició  
RT  Oficina de Publicacions  
RT  publicació  

edició electrònica  
SN  Activitat que consisteix a reunir, organitzar i di-

fondre sobre un suport digital interactiu tota 
mena d’informació.  

MT  3226 comunicació  
BT1  edició  

BT2  indústria de la comunicació  
RT  document electrònic  
RT  informàtica documental  
RT  publicació assistida per ordinador  

edició, termini d’ — (3226) 

edificable, terreny — (2846) 

edificació  
USE  indústria de la construcció (6831) 

edificació habitable  
USE  habitatge (2846) 

edificació, llicència d’  
USE  permís de construcció (2846) 

edifici  
MT  6831 construcció i obres públiques  

UF  construcció  
UF  local  
BT1  indústria de la construcció  
RT  edifici d’ús agrícola  
RT  edifici industrial  
RT  edifici públic  

edifici agrícola  
USE  edifici d’ús agrícola (5626) 

edifici, aïllament de l’ — (6831) 

edifici d’administració  
USE  edifici públic (2846) 

edifici d’apartaments  
USE  habitatge col·lectiu (2846) 

edifici d’ús agrícola  
MT  5626 mitjà de producció agrícola  
UF  edifici agrícola  
UF  edifici de granja  
UF  estable  
UF  graner  
UF  paller  
BT1  mitjà de producció agrícola  
NT1  sitja  
RT  edifici  
RT  estructura agrària  

edifici de granja  
USE  edifici d’ús agrícola (5626) 

edifici industrial  
MT  6806 política i estructura industrials  
UF  fàbrica  
UF  instal·lació industrial  
BT1  infraestructura industrial  

BT2  política industrial  
RT  edifici  

edifici, modernització d’  
USE  millora d’habitatge (2846) 

edifici prefabricat  
USE  prefabricació (6831) 

edifici públic  
MT  2846 urbanisme i construcció  
UF  edifici d’administració  
BT1  equipament col·lectiu  

BT2  urbanisme  
RT  edifici  

edificis, rehabilitació d’  
USE  renovació urbana (2846) 

edificis, restauració d’  
USE  renovació urbana (2846) 

edificis, salubritat dels  
USE  seguretat dels edificis (2846) 

edificis, seguretat dels — (2846) 

editor  
USE  editorial (3226) 

editorial  
MT  3226 comunicació  
UF  casa editorial  
UF  editor  

BT1  edició  
BT2  indústria de la comunicació  

editorial, casa  
USE  editorial (3226) 

editorial, indústria  
USE  edició (3226) 

EDPS  
USE  supervisor europeu de protecció de dades 

(1006) 

educació  
MT  3206 educació  
NT1  educació d’adults  
NT1  educació de masses  
NT1  educació per a estrangers  
NT1  educació permanent  

Educació (Cded), Comitè Director de l’  
USE  Consell de Cooperació Cultural (7611) 

Educació a Distància, Universitat Nacional d’  
USE  ensenyament a distància (3206) 

educació a domicili  
MT  3206 educació  
BT1  mètode pedagògic  

educació, accés a l’ — (3206) 

educació artística  
MT  3211 ensenyament  
UF  ensenyament artístic  
UF  formació artística  
BT1  ensenyament general  
RT  arts  

educació bàsica  
SN  Ensenyament de matèries elementals i formació 

per a la vida en societat.  
MT  3211 ensenyament  
BT1  ensenyament general  
RT  alfabetització  

educació cívica  
MT  3211 ensenyament  
UF  educació política  
UF  educació viària  
UF  formació cívica  
UF  instrucció cívica  
BT1  ensenyament general  
RT  educació mediambiental  

educació comparada  
SN  Estudi comparatiu de la teoria i la pràctica edu-

catives a diversos països.  
MT  3206 educació  
BT1  política educativa  
RT  anàlisi comparativa  
RT  relació cultural  

educació compensatòria  
USE  educació especial (3211) 

educació, contingut de l’  
USE  programa d’ensenyament (3216) 

educació, cooperació en matèria d’ — (0811) 
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educació correccional  
MT  3211 ensenyament  
BT1  ensenyament general  
*RT  *educador social  

educació, cost de l’ — (3206) 

educació d’adults  
MT  3206 educació  
UF  educació de la dona  
UF  educació dels pares  
UF  educació dels treballadors  
UF  formació d’adults  
UF  formació de la dona  
BT1  educació  
RT  formació professional  

educació d’adults, centre d’  
USE  ensenyament obert (3211) 

educació de la dona  
USE  educació d’adults (3206) 

educació de masses  
MT  3206 educació  
BT1  educació  

educació del consumidor  
USE  informació al consumidor (2026) 

educació dels pares  
USE  educació d’adults (3206) 

educació dels treballadors  
USE  educació d’adults (3206) 

educació, democratització de l’ — (3206) 

educació, despeses en  
USE  cost de l’educació (3206) 

educació, dret a l’ — (1236) 

*educació en el lleure  
*USE  *educació social (3211) 

educació en matèria de salut  
USE  educació sanitària (3211) 

educació especial  
SN  Educació reservada a alumnes que tenen carac-

terístiques especials.  
MT  3211 ensenyament  
UF  col·legi de sordmuts  
UF  col·legi per a nens amb discapacitat  
UF  col·legi per a nens sords  
UF  educació compensatòria  
UF  educació per a superdotats  
UF  ensenyament especial  
BT1  ensenyament general  
RT  delinqüència juvenil  
RT  discapacitat  
*RT  *educador social  
RT  reinserció escolar  
*RT  *servei educatiu  

educació, estadística d’ — (3206) 

educació física  
MT  3211 ensenyament  
BT1  ensenyament general  
RT  esport  

educació general bàsica  
USE  ensenyament primari (3211) 

Educació i la Higiene i la Seguretat, Institut Sin-
dical Europeu per a la Investigació, l’  
USE  Institut Sindical Europeu (7611+7626) 

educació infantil  
USE  educació preescolar (3211) 

Educació, Institut Internacional de Planeja-
ment de l’ — (7606) 

educació lliure  
USE  educació no formal (3206) 

educació mediambiental  
MT  5206 política del medi ambient  
UF  sensibilització pel medi ambient  
BT1  política de medi ambient  
RT  educació cívica  

educació nacional  
USE  política educativa (3206) 

educació no formal  
SN  Activitats o programes organitzats fora del sis-

tema escolar, però amb objectius educatius pre-
cisos.  

MT  3206 educació  
UF  educació lliure  
UF  educació no oficial  
BT1  mètode pedagògic  

educació no oficial  
USE  educació no formal (3206) 

Educació, Oficina Internacional d’ — (7606) 

educació per a estrangers  
MT  3206 educació  
BT1  educació  
RT  treballador migrant  

educació per a superdotats  
USE  educació especial (3211) 

educació permanent  
MT  3206 educació  
UF  educació permanent d’adults  
UF  formació permanent  
BT1  educació  

educació permanent d’adults  
USE  educació permanent (3206) 

educació política  
USE  educació cívica (3211) 

educació preescolar  
MT  3211 ensenyament  
UF  educació infantil  
UF  ensenyament infantil  
BT1  nivell d’ensenyament  
NT1  escola infantil  

educació, pressupost d’ — (3206) 

educació, psicologia de l’  
USE  psicologia (3611) 

educació, qualitat de l’  
USE  qualitat de l’ensenyament (3206) 

educació sanitària  
SN  Esforç per inculcar al conjunt de la població prin-

cipis sanitaris i hàbits d’higiene.  
MT  3211 ensenyament  
UF  educació en matèria de salut  
BT1  ensenyament general  
RT  medicina escolar  
RT  política sanitària  

educació sexual  
MT  3211 ensenyament  
BT1  ensenyament general  
RT  salut reproductiva  
RT  sexualitat  

*educació social  
*MT  3211 ensenyament  
*UF  *educació en el lleure  
*BT1  ensenyament general  
*RT  *educador social  
*RT  servei social  
*RT  treball social  
*RT  treballador social  

educació, sociologia de l’ — (3611) 

educació, subsidi d’  
USE  assignació per a estudis (3216) 

educació, teoria de l’  
USE  mètode pedagògic (3206) 

educació viària  
USE  educació cívica (3211) 

educació vigilada, centre d’ — (1216) 

educació vigilada, establiment d’  
USE  centre d’educació vigilada (1216) 

Educació, la Ciència i la Cultura, Organització de 
les Nacions Unides per a l’  
USE  UNESCO (7606) 

*educador social  
*MT  2826 vida social  
*UF  *animador sociocultural  
*BT1  política social  
*RT  centre d’educació vigilada  
*RT  delinqüència juvenil  
*RT  discapacitat  
*RT  educació correccional  
*RT  educació especial  
*RT  *educació social  
*RT  servei social  
*RT  treball social  

educatiu, material  
USE  material d’ensenyament (3216) 

educatiu, nivell  
USE  nivell d’ensenyament (3211) 

educatiu, programa  
USE  programa d’ensenyament (3216) 

*educatiu, servei  — (3216) 
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educatiu, sistema  
USE  sistema d’ensenyament (3216) 

educativa, assistència — (0811) 

educativa, planificació — (3206) 

educativa, política — (3206) 

educativa, ràdio  
USE  ensenyament a distància (3206) 

educativa, reforma  
USE  reforma de l’ensenyament (3216) 

educativa, televisió  
USE  ensenyament a distància (3206) 

edulcoració  
SN  Addició de sucre al most.  
MT  6036 tecnologia alimentària  
BT1  vinificació  

BT2  tecnologia alimentària  
RT  raïm  
RT  vi  
RT  viticultura  

edulcorant  
MT  6036 tecnologia alimentària  
BT1  additiu alimentari  
RT  succedani d’aliment  
RT  sucre  

EEB  
USE  encefalopatia espongiforme bovina (5631) 

EEE  
USE  Espai Econòmic Europeu (1016) 

EEE, comitè consultiu mixt — (1016) 

EEE, comitè mixt — (1016) 

EEE, comitè parlamentari mixt — (1016) 

EEE, consell de l’ — (1016) 

EEE, institució comuna — (1016) 

EESC  
USE  Comitè Econòmic i Social Europeu (1006) 

efecte d’hivernacle atmosfèric  
USE  efecte hivernacle (5216) 

efecte de comerç  
USE  títol de crèdit (2411) 

efecte de les radiacions  
USE  radiobiologia (3606) 

efecte directe  
USE  aplicabilitat directa (1011) 

efecte equivalent, exacció d’ — (2021) 

efecte equivalent, mesura d’ — (2021) 

efecte hivernacle  
MT  5216 deterioració del medi ambient  
UF  efecte d’hivernacle atmosfèric  

BT1  contaminació atmosfèrica  
BT2  contaminació  

RT  canvi climàtic  
RT  gas amb efecte hivernacle  
RT  reducció de les emissions de gas  

efecte hivernacle, gas amb — (5216) 

efecte jurídic  
USE  execució de sentència (1221) 

efecte personal  
USE  bé personal (2026) 

efecte retroactiu  
USE  retroactivitat de la llei (1206) 

efecte sobre el medi ambient  
USE  impacte ambiental (5206) 

eficàcia en funció dels costs  
USE  anàlisi de cost-eficàcia (4026) 

eficàcia productiva  
USE  productivitat (4026) 

eficiència  
USE  productivitat (4026) 

eficiència productiva  
USE  productivitat (4026) 

EFICS  
SN  Sistema que assegura la recollida, la coordina-

ció, el tractament i la divulgació d’informació re-
lativa al sector forestal.  

MT  5636 forest  
UF  Sistema Europeu d’Informació i Comunica-

ció Forestal  
BT1  política europea forestal  

BT2  política forestal  

efluent industrial  
USE  residu industrial (5216) 

efluent radioactiu  
MT  5216 deterioració del medi ambient  
UF  abocament d’efluent radioactiu  
BT1  residu radioactiu  

BT2  residu  
RT  accident nuclear  
RT  contaminació radioactiva  
RT  energia nuclear  
RT  matèria radioactiva  
RT  seguretat nuclear  

efluent radioactiu, abocament d’  
USE  efluent radioactiu (5216) 

EFSA  
USE  Autoritat Europea de Seguretat Alimentària 

(1006) 

EFTA  
USE  AELC (7611) 

EFTA, països de l’  
USE  països de l’AELC (7231) 

EGB  
USE  ensenyament primari (3211) 

Egea, illes de l’ — (7211) 

Egea, illes de la mar  
USE  illes de l’Egea (7211) 

Egea, mar — (5211) 

Egea Meridional  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
UF  Cíclades  
UF  Dodecanès  
BT1  illes de l’Egea  

BT2  regions de Grècia  

Egea Septentrional  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  illes de l’Egea  

BT2  regions de Grècia  

Egipte  
MT  7221 Àfrica  
MT  7231 geografia econòmica  
MT  7236 geografia política  
UF  República Àrab d’Egipte  
BT1  Àfrica del Nord  
BT1  país del CUEA  
BT1  països tercers mediterranis  
BT1  països del Mercat Comú Àrab  
BT1  països de la Lliga Àrab  
RT  canal de Suez  
RT  Maixriq  

Egipte, República Àrab d’  
USE  Egipte (7221+7231+7236) 

egovern  
USE  administració electrònica (0436) 

EIB  
USE  Banc Europeu d’Inversions (1006) 

EIG  
USE  grup d’interès econòmic (4016) 

eina agrícola  
MT  5626 mitjà de producció agrícola  
BT1  equip agrícola  

BT2  mitjà de producció agrícola  
RT  eines  

eina d’ús manual  
USE  eines (6821) 

eina de bricolatge  
MT  6846 indústries diverses  
UF  aparell elèctric portàtil  
UF  trepant  
BT1  indústria diversa  
RT  eines  
RT  indústria electrotècnica  

eina, indústria de màquines — (6821) 

eina, màquina — (6821) 

eines  
MT  6821 indústria mecànica  
UF  eina d’ús manual  
BT1  indústria mecànica  
RT  eina agrícola  
RT  eina de bricolatge  
RT  llauneria i ganiveteria  
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EIPA  
USE  Institut Europeu d’Administració Pública 

(7611) 

Eire  
USE  Irlanda (7206+7231+7236) 

*Eivissa  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*BT1  illes Balears  

*BT2  regions d’Espanya  

eix, càrrega per — (4811) 

eix comunitari  
MT  4806 política de transports  
UF  eix comunitari de carreteres  
UF  eix comunitari de ferrocarrils  
UF  eix comunitari de transports  
BT1  política de transports  
RT  xarxa transeuropea  

eix comunitari de carreteres  
USE  eix comunitari (4806) 

eix comunitari de ferrocarrils  
USE  eix comunitari (4806) 

eix comunitari de transports  
USE  eix comunitari (4806) 

eix, pes per  
USE  pes i dimensions (4811) 

eix, taxa per — (4806) 

EJE), xarxa per a la solució extrajudicial de litigis 
de consum (xarxa  
USE  xarxa de centres europeus dels consumidors 

(2026) 

El Salvador  
MT  7216 Amèrica  
MT  7231 geografia econòmica  
MT  7236 geografia política  
UF  República de El Salvador  
BT1  Amèrica Central  

BT2  Amèrica Llatina  
BT1  països del SELA  
BT1  països del mercat comú centreamericà  
BT1  països del SICA  
BT1  països de l’OEA  

El Salvador, República de  
USE  El Salvador (7216+7231+7236) 

elaboració de vi  
USE  vinificació (6036) 

elaboració del dret comunitari  
MT  1011 dret de la Unió Europea  
UF  procediment legislatiu comunitari  
BT1  dret comunitari  
NT1  base jurídica  
NT1  comitologia  
NT1  conferència intergovernamental CE  
NT1  procediment consultiu  
NT1  procediment de codecisió  

NT2  procediment de conciliació  
NT1  procediment de concertació  
NT1  procediment de cooperació  
NT1  programa legislatiu comunitari  

NT1  proposta CE  
RT  funcionament institucional  

elaboració del pressupost  
MT  2441 pressupost  
UF  establiment del pressupost  
UF  procediment d’elaboració del pressupost  
BT1  procediment pressupostari  
NT1  avantprojecte de pressupost  
NT1  projecte de pressupost  
RT  elaboració del pressupost comunitari  

elaboració del pressupost comunitari  
MT  1021 finances comunitàries  
UF  establiment del pressupost comunitari  
NT1  avantprojecte de pressupost CE  
NT1  disciplina pressupostària CE  

NT2  estabilitzador pressupostari  
NT2  perspectives financeres  
NT3  adaptació de les perspectives financeres  
NT3  revisió de les perspectives financeres  

NT2  reserva pressupostària CE  
NT1  projecte de pressupost CE  
RT  elaboració del pressupost  

elaboració del pressupost, procediment d’  
USE  elaboració del pressupost (2441) 

(ELDO), Organització Europea per al Desenvo-
lupament de Llançadores  
USE  Agència Espacial Europea (7611) 

ELEC  
USE  Lliga Europea de Cooperació Econòmica 

(7611+7626) 

elecció de l’emplaçament industrial  
USE  emplaçament industrial (6806) 

elecció de tecnologia  
MT  6411 tecnologia i reglamentació tècnica  
UF  opció tecnològica  
BT1  tecnologia  
NT1  tecnologia intermèdia  
NT1  tecnologia neta  
NT1  tecnologia tova  
NT1  tecnologia tradicional  
RT  automatització  
RT  política d’investigació  
RT  programa d’actuació  

*elecció del president del Govern  
*USE  cap del Govern (0436) 

elecció directa  
USE  sufragi universal (0416) 

elecció directa, cambra d’ — (0421) 

elecció en dues voltes  
MT  0416 procediment electoral i sistema de votació  
BT1  sistema majoritari  

BT2  sistema de votació  
NT1  segona volta  

elecció en una volta  
MT  0416 procediment electoral i sistema de votació  
BT1  sistema majoritari  

BT2  sistema de votació  

elecció majoritària  
USE  sistema majoritari (0416) 

elecció, nul·litat de l’ — (0416) 

elecció per llistes  
MT  0416 procediment electoral i sistema de votació  
UF  elecció plurinominal  
BT1  sistema de votació  
NT1  llista tancada  
NT1  panachage  
NT1  vot preferencial  

elecció plurinominal  
USE  elecció per llistes (0416) 

elecció uninominal  
MT  0416 procediment electoral i sistema de votació  
BT1  sistema de votació  

eleccions  
SN  Utilitzarem els termes específics.  
MT  0416 procediment electoral i sistema de votació  
NT1  eleccions anticipades  
NT1  eleccions europees  
NT1  eleccions generals  
NT1  eleccions locals  
NT1  eleccions nacionals  
NT1  eleccions presidencials  
NT1  eleccions regionals  
RT  democràcia representativa  
RT  legitimitat  
RT  mandat electoral  
RT  política  

eleccions al Congrés  
USE  eleccions generals (0416) 

eleccions al parlament nacional  
USE  eleccions generals (0416) 

eleccions al parlament regional  
USE  eleccions regionals (0416) 

eleccions al Senat  
USE  eleccions generals (0416) 

eleccions anticipades  
MT  0416 procediment electoral i sistema de votació  
BT1  eleccions  
RT  crisi política  

eleccions autonòmiques  
USE  eleccions regionals (0416) 

eleccions europees  
MT  0416 procediment electoral i sistema de votació  
BT1  eleccions  
RT  Parlament Europeu  
RT  sistema electoral europeu  

eleccions generals  
MT  0416 procediment electoral i sistema de votació  
UF  eleccions al Congrés  
UF  eleccions al parlament nacional  
UF  eleccions al Senat  
UF  eleccions legislatives  
BT1  eleccions  
RT  parlament  

eleccions legislatives  
USE  eleccions generals (0416) 

eleccions locals  
MT  0416 procediment electoral i sistema de votació  
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UF  eleccions municipals  
UF  eleccions provincials  
BT1  eleccions  
RT  administració local  
RT  càrrec electiu local  
RT  entitat local  
RT  entitat territorial  

eleccions municipals  
USE  eleccions locals (0416) 

eleccions nacionals  
MT  0416 procediment electoral i sistema de votació  
BT1  eleccions  

eleccions parcials  
MT  0416 procediment electoral i sistema de votació  
BT1  sistema electoral  
RT  escó vacant  

eleccions presidencials  
MT  0416 procediment electoral i sistema de votació  
BT1  eleccions  
RT  cap d’estat  
RT  règim presidencialista  

eleccions primàries  
MT  0416 procediment electoral i sistema de votació  
BT1  sufragi indirecte  

BT2  sistema electoral  

eleccions provincials  
USE  eleccions locals (0416) 

eleccions regionals  
MT  0416 procediment electoral i sistema de votació  
UF  eleccions al parlament regional  
UF  eleccions autonòmiques  
BT1  eleccions  
RT  administració regional  
RT  entitat regional  

eleccions sindicals  
MT  4426 relacions laborals i dret del treball  
BT1  representació del personal  

BT2  relació laboral  

electes, acta de proclamació d’  
USE  escrutini (0416) 

*electiu, dimissió d’un càrrec   
*USE  *cessament de càrrec públic (0431) 

electiu, fi del mandat  
USE  mandat electoral (0421) 

electiu local, càrrec — (0436) 

elector  
USE  electorat (0416) 

elector inscrit  
USE  electorat (0416) 

electoral, acta  
USE  escrutini (0416) 

electoral, aliança — (0416) 

electoral, barrera  
USE  clàusula de repartiment (0416) 

electoral, cabina  
USE  vot secret (0416) 

electoral, campanya — (0416) 

electoral, capacitat  
USE  dret de vot (1236) 

electoral, cartell  
USE  propaganda electoral (0416) 

electoral, cens  
USE  electorat (0416) 

electoral, circumscripció — (0416) 

electoral, col·legi  
USE  electorat (0416) 

electoral comunitari, dret  
USE  sistema electoral europeu (0416) 

electoral, contenciós — (0416) 

electoral, cos  
USE  electorat (0416) 

electoral, districte  
USE  circumscripció electoral (0416) 

electoral, dret — (0416) 

electoral, edat — (0416) 

electoral, enquesta  
USE  intenció de vot (0416) 

electoral europeu, sistema — (0416) 

electoral, fiança — (0416) 

electoral, finançament — (0416) 

electoral, frau — (0416) 

electoral harmonitzat, procediment  
USE  sistema electoral europeu (0416) 

electoral, inscripció — (0416) 

electoral, inscripció en el cens  
USE  inscripció electoral (0416) 

electoral, llindar  
USE  quocient electoral (0416) 

electoral, llista — (0416) 

electoral, local  
USE  mesa electoral (0416) 

electoral, mandat — (0421) 

electoral, mesa — (0416) 

electoral, míting  
USE  propaganda electoral (0416) 

electoral nacional, dret  
USE  dret electoral (0416) 

electoral nacional, llei  
USE  dret electoral (0416) 

electoral, oficina  
USE  mesa electoral (0416) 

electoral, organització — (0416) 

electoral, participació — (0416) 

electoral, preferència  
USE  vot preferencial (0416) 

electoral, procediment contenciós  
USE  contenciós electoral (0416) 

electoral, programa — (0416) 

electoral, propaganda — (0416) 

electoral, quocient — (0416) 

electoral, recurs contenciós  
USE  contenciós electoral (0416) 

electoral, reforma — (0416) 

electoral, registre  
USE  electorat (0416) 

electoral, resultat — (0416) 

electoral, secció  
USE  circumscripció electoral (0416) 

electoral, sistema — (0416) 

electoral uniforme, procediment  
USE  sistema electoral europeu (0416) 

electorals, despeses — (0416) 

electorals, divisió en circumscripcions  
USE  circumscripció electoral (0416) 

electorals, divisió en districtes  
USE  circumscripció electoral (0416) 

electorals, recursos  
USE  verificació de l’escrutini (0416) 

electorat  
MT  0416 procediment electoral i sistema de votació  
UF  cens electoral  
UF  col·legi electoral  
UF  cos electoral  
UF  elector  
UF  elector inscrit  
UF  registre electoral  
BT1  organització electoral  
NT1  edat electoral  
NT1  inscripció electoral  
NT1  llista electoral  

elèctric, acumulador — (6826) 

elèctric, aparell  
USE  material elèctric (6826) 

elèctric, cable — (6826) 
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elèctric, comptador  
USE  material elèctric (6826) 

elèctric, convertidor  
USE  màquina elèctrica (6826) 

elèctric, endoll  
USE  material elèctric (6826) 

elèctric, equip  
USE  material elèctric (6826) 

elèctric, equipament  
USE  material elèctric (6826) 

elèctric, forn  
USE  forn (6821) 

elèctric, joc  
USE  joc automàtic (2826) 

elèctric, material — (6826) 

elèctric, motor  
USE  màquina elèctrica (6826) 

elèctric portàtil, aparell  
USE  eina de bricolatge (6846) 

elèctric, procés — (6411) 

elèctric, tub  
USE  material d’enllumenat (6826) 

elèctric, vehicle — (4811) 

elèctrica, acereria  
USE  indústria siderúrgica (6816) 

elèctrica, central  
USE  planta elèctrica (6621) 

elèctrica, cuina  
USE  electrodomèstic (6826) 

elèctrica, distribució d’energia  
USE  subministrament d’energia elèctrica (2846) 

elèctrica, energia — (6621) 

elèctrica, indústria — (6621) 

elèctrica industrial, màquina — (6826) 

elèctrica, làmpada  
USE  material d’enllumenat (6826) 

elèctrica, màquina — (6826) 

elèctrica, planta — (6621) 

elèctrica, subministrament d’energia — 
(2846) 

electricitat  
USE  energia elèctrica (6621) 

electró  
USE  partícula elemental (3606) 

electrocardiografia  
USE  diagnosi mèdica (2841) 

electrodomèstic  
MT  6826 electrònica i electrotècnia  
UF  aparell electrodomèstic  
UF  aspiradora  
UF  congelador  
UF  cuina elèctrica  
UF  petit electrodomèstic  
UF  refrigerador  
UF  rentadora  
UF  rentavaixella  
BT1  indústria electrotècnica  
RT  article de parament  

electrodomèstic, aparell  
USE  electrodomèstic (6826) 

electrodomèstic, petit  
USE  electrodomèstic (6826) 

electroencefalografia  
USE  diagnosi mèdica (2841) 

electrogen, grup  
USE  màquina elèctrica (6826) 

electroimant  
USE  material electromagnètic (6826) 

electròlisi  
USE  procés elèctric (6411) 

electrolítica, anàlisi  
USE  química analítica (3606) 

electromagnètic, camp  
USE  pertorbació electromagnètica (5216) 

electromagnètic, material — (6826) 

electromagnètica, contaminació  
USE  pertorbació electromagnètica (5216) 

electromagnètica, interferència  
USE  pertorbació electromagnètica (5216) 

electromagnètica, pertorbació — (5216) 

electromagnètica, radiació  
USE  pertorbació electromagnètica (5216) 

electromecànic, article  
USE  indústria electrotècnica (6826) 

electromecànic, equip  
USE  indústria electrotècnica (6826) 

electromecànic, equipament  
USE  indústria electrotècnica (6826) 

electromecànic, material  
USE  indústria electrotècnica (6826) 

electromecànica, indústria  
USE  indústria electrotècnica (6826) 

electromecànica, producció  
USE  indústria electrotècnica (6826) 

electrometal·lúrgia  
MT  6816 metal·lúrgia i siderúrgia  
BT1  indústria metal·lúrgica  
RT  procés elèctric  

electrònic, aparell — (6826) 

electrònic comercial no demanat, correu  
USE  publicitat electrònica no sol·licitada (2031) 

electrònic, comerç — (2031) 

electrònic, component — (6826) 

electrònic, computador  
USE  ordinador (3236) 

electrònic, correu — (3226) 

electrònic de dades, tractament  
USE  tractament de dades (3236) 

electrònic de memòria, component  
USE  component electrònic (6826) 

electrònic de votació, procediment  
USE  votació electrònica (0426) 

electrònic de votació, sistema  
USE  votació electrònica (0426) 

electrònic, document — (3221) 

electrònic, equip — (6826) 

electrònic, equipament  
USE  equip electrònic (6826) 

electrònic, joc  
USE  joc automàtic (2826) 

electrònic, missatge  
USE  correu electrònic (3226) 

electrònic no volgut, correu  
USE  publicitat electrònica no sol·licitada (2031) 

electrònic, pagament  
USE  diners electrònics (2411) 

electrònic publicitari no demanat, correu  
USE  publicitat electrònica no sol·licitada (2031) 

electrònic, residu — (5216) 

electrònic, tub  
USE  component electrònic (6826) 

electrònic, vot  
USE  votació electrònica (0426) 

electrònica  
MT  3606 ciències naturals i aplicades  
BT1  ciències físiques  
RT  aparell electrònic  
RT  component electrònic  
RT  equip electrònic  
RT  indústria electrònica  
RT  indústria informàtica  
RT  microelectrònica  

electrònica, administració — (0436) 

electrònica, banca — (2416) 

electrònica, biblioteca  
USE  biblioteca virtual (3221) 
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electrònica de dades, gestió  
USE  gestió electrònica de documents (3221) 

electrònica de documents, gestió — (3221) 

electrònica de documents, sistema de gestió  
USE  gestió electrònica de documents (3221) 

electrònica, economia  
USE  economia del coneixement (1621) 

electrònica, edició — (3226) 

*electrònica, formació   
*USE  formació professional (4406) 

electrònica, indústria — (6826) 

electrònica no sol·licitada, publicitat — (2031) 

electrònica, pantalla  
USE  pantalla (3236) 

electrònica, prova  
USE  prova informàtica (1221) 

electrònica, signatura — (2031) 

electrònica, votació — (0426) 

electrònics, diners — (2411) 

electroquímica  
MT  3606 ciències naturals i aplicades  
BT1  química  

BT2  ciències físiques  
RT  energia elèctrica  
RT  indústria química  
RT  pila de combustible  
RT  procés químic  

electrotècnia  
MT  3606 ciències naturals i aplicades  
BT1  ciències aplicades  
RT  Cenelec  
RT  indústria electrotècnica  

electrotècnic, residu d’aparell  
USE  residu electrònic (5216) 

Electrotècnica, Comitè Europeu de Normalització  
USE  Cenelec (7611) 

electrotècnica, indústria — (6826) 

elefant  
USE  mamífer salvatge (5211) 

elegibilitat  
MT  1236 drets i llibertats  
UF  dret de sufragi passiu  
UF  inelegibilitat  
BT1  drets cívics  

BT2  drets polítics  
RT  ciutadania europea  
RT  dret electoral  

elegibilitat, criteri d’ — (1021) 

elegible, regió — (1616) 

elegit, estatus de l’ — (0431) 

element químic  
MT  6811 química  
NT1  carboni  
NT1  fòsfor  
NT1  gas rar  
NT1  halogen  

NT2  brom  
NT2  clor  
NT2  fluor  
NT2  iode  

NT1  hidrogen  
NT1  metal·loide  
NT1  nitrogen  
NT1  oxigen  
RT  metall  
RT  oligoelement  
RT  plutoni  
RT  producte químic  
RT  sofre  
RT  urani  

elemental, ensenyament  
USE  ensenyament primari (3211) 

elemental, partícula — (3606) 

Elements Transurànids, Institut d’  
USE  Centre Comú d’Investigació (1006) 

elevació  
USE  manipulació (6406) 

elevació, aparell d’  
USE  material d’elevació (6821) 

elevació, material d’ — (6821) 

elevació, rampa d’  
USE  ascensor (6831) 

elevador, carretó  
USE  material d’elevació (6821) 

eliminació de barreres comercials  
USE  alliberament dels intercanvis (2021) 

eliminació de rebuigs  
USE  eliminació de residus (5206) 

eliminació de residus  
MT  5206 política del medi ambient  
UF  abocador  
UF  abocament de residus  
UF  eliminació de rebuigs  
UF  evacuació de deixalles  
UF  evacuació de residus  
BT1  gestió de residus  
NT1  immersió de residus  
NT1  incineració de residus  
RT  biodegradabilitat  

elit  
USE  classe alta (2821) 

Ellice, illes  
USE  Tuvalu (7226+7231) 

ELSJ  
USE  espai de llibertat, seguretat i justícia (1016) 

EMA  
USE  acord monetari europeu (2406) 

emanació tòxica  
USE  substància tòxica (5216) 

emancipació  
MT  2806 família  
BT1  dret de família  

embalat, producte  
USE  producte condicionat (2031) 

embalatge  
USE  envasament (2031) 

embalatge, article d’  
USE  producte d’envasament (2031) 

embalatge consignat  
USE  dipòsit per producte contaminant (5206) 

embalatge, material d’  
USE  producte d’envasament (2031) 

embalatge, producte d’  
USE  producte d’envasament (2031) 

embaràs  
USE  maternitat (2816) 

embaràs, interrupció de l’  
USE  avortament (2806) 

embaràs, interrupció voluntària de l’  
USE  avortament (2806) 

embarcació de plaer  
MT  4821 transport marítim i fluvial  
UF  navegació de lleure  
UF  vaixell esportiu  
BT1  vaixell  

BT2  transport marítim  
RT  navegació fluvial  
RT  turisme fluvial  

embarcament, taxa d’  
USE  tarifació de la infraestructura (4806) 

embargament de béns  
MT  1221 justícia  
UF  embargament de sous i de salaris  
UF  embargament preventiu  
BT1  execució de sentència  

BT2  sentència  
RT  confiscació de béns  
RT  hipoteca  

embargament de sous i de salaris  
USE  embargament de béns (1221) 

embargament internacional  
USE  sanció internacional (0806) 

embargament preventiu  
USE  embargament de béns (1221) 

emblema  
USE  bandera (2831) 

emblema europeu  
USE  símbol europeu (0811) 

emblema local  
USE  bandera (2831) 
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emblema nacional  
USE  bandera (2831) 

emblema regional  
USE  bandera (2831) 

embotellament  
MT  2031 comercialització  
BT1  condicionament del producte  

embotellat, vi — (6021) 

embotit  
USE  producte carni (6026) 

embrió i fetus  
MT  3606 ciències naturals i aplicades  
UF  òvul fecundat  
BT1  biologia  

BT2  ciències biològiques  
RT  bioètica  
RT  comerç d’òrgans  

embriologia  
USE  biologia (3606) 

embrions, donació d’  
USE  procreació artificial (2806) 

EMCDDA  
USE  Observatori Europeu de la Droga i les Toxi-

comanies (1006) 

EMCF  
USE  Fons Europeu de Cooperació Monetària 

(2406) 

EMEA  
USE  Agència Europea de Medicaments (1006) 

emergència, estat d’ — (0431) 

emergència, forces d’  
USE  forces multinacionals (0816) 

Emergència per a la Infància, Fons internacio-
nal d’  
USE  UNICEF (7606) 

emigració  
MT  2811 moviments migratoris  
BT1  migració  
NT1  èxode intel·lectual  

emigrant  
USE  migrant (2811) 

emigrant, treballador  
USE  treballador migrant (4411) 

emigrat  
USE  migrant (2811) 

Emília-Romanya  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions d’Itàlia  

Emirats Àrabs, països de la Unió dels  
USE  Unió dels Emirats Àrabs (7226+7231+7236) 

Emirats Àrabs, Unió dels — (7226+7231+7236) 

Emirats Àrabs Units  
USE  Unió dels Emirats Àrabs (7226+7231+7236) 

emissió contaminant  
USE  contaminació (5216) 

emissió de calor  
MT  5216 deterioració del medi ambient  
UF  escalfor d’escapament  
BT1  agent nociu  
RT  contaminació tèrmica  
RT  energia tèrmica  
RT  seguretat nuclear  

emissió de contaminant  
USE  contaminació (5216) 

emissió de moneda  
MT  2411 economia monetària  
UF  emissió monetària  
BT1  política monetària  
RT  convertibilitat monetària  
RT  Tresor  

emissió de moneda falsa  
USE  falsificació de moneda (1216) 

emissió de valors  
MT  2421 lliure circulació de capitals  
BT1  mercat financer  

emissió, espectrometria d’  
USE  espectrometria (3606) 

emissió monetària  
USE  emissió de moneda (2411) 

emissió radiofònica  
USE  radiodifusió (3226) 

emissions de gas, reducció de les — (5206) 

emissions, lliure recepció d’  
USE  lliure circulació de programes (3226) 

emissions, lliure retransmissió d’  
USE  lliure circulació de programes (3226) 

emissions negociables  
USE  permís de contaminació negociable (5206) 

emissor  
USE  telecomunicació sense fils (3226) 

emissor, banc  
USE  banc central (2411) 

emissor de ràdio  
USE  aparell de ràdio (3226) 

emissor-receptor de ràdio  
USE  aparell de ràdio (3226) 

emmagatzematge  
MT  2036 distribució  
UF  dipòsit de mercaderies  
UF  instal·lació d’emmagatzematge  
UF  lloc d’emmagatzematge  

UF  magatzem  
NT1  capacitat d’emmagatzematge  
NT1  estoc  

NT2  estoc privat  
NT2  estoc públic  

RT  cost d’emmagatzematge  
RT  dipòsit duaner  
RT  emmagatzematge d’aliments  
RT  emmagatzematge de l’energia  
RT  producte inflamable  
RT  producte perible  
RT  producte químic  
RT  sitja  
RT  substància perillosa  
RT  substància tòxica  

emmagatzematge, ajuda a l’  
USE  prima per emmagatzematge (5611) 

emmagatzematge, capacitat d’ — (2036) 

emmagatzematge, cost d’ — (4026) 

emmagatzematge d’aliments  
MT  6036 tecnologia alimentària  
UF  bodega  
UF  dipòsit frigorífic  
BT1  tecnologia alimentària  
RT  emmagatzematge  
RT  recurs alimentari  

emmagatzematge d’armes  
MT  0821 defensa  
BT1  política d’armament  

emmagatzematge d’hidrocarburs  
MT  6616 indústria petroliera  
UF  dipòsit criogènic  
UF  emmagatzematge en el sòl  
UF  gasòmetre  
UF  terminal petroliera  
BT1  hidrocarbur  
RT  emmagatzematge de l’energia  

emmagatzematge de documents  
MT  3221 documentació  
BT1  documentació  
RT  memorització de dades  

emmagatzematge de l’energia  
MT  6606 política energètica  
UF  conservació de l’energia  
BT1  política energètica  
NT1  reserva estratègica  
RT  emmagatzematge  
RT  emmagatzematge d’hidrocarburs  

emmagatzematge de residus  
MT  5206 política del medi ambient  
BT1  gestió de residus  
NT1  emmagatzematge subterrani de residus  

emmagatzematge, despesa d’  
USE  cost d’emmagatzematge (4026) 

emmagatzematge en el sòl  
USE  emmagatzematge d’hidrocarburs (6616) 

emmagatzematge, instal·lació d’  
USE  emmagatzematge (2036) 
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emmagatzematge, lloc d’  
USE  emmagatzematge (2036) 

emmagatzematge, prima per — (5611) 

emmagatzematge subterrani de deixalles  
USE  emmagatzematge subterrani de residus 

(5206) 

emmagatzematge subterrani de residus  
MT  5206 política del medi ambient  
UF  emmagatzematge subterrani de deixalles  
UF  soterrament de residus  
BT1  emmagatzematge de residus  

BT2  gestió de residus  

emmental  
USE  formatge de pasta dura (6016) 

empadronament  
USE  cens (1631) 

empaquetament  
USE  envasament (2031) 

*empara constitucional  
*USE  *recurs d’empara constitucional (1206) 

*empara constitucional, recurs d’ — (1206) 

empelt  
USE  manteniment de conreus (5621) 

empenyiment, remolc d’ — (4821) 

emplaçament de central energètica  
MT  6606 política energètica  
BT1  política energètica  
RT  central nuclear  
RT  instal·lació hidroelèctrica  
RT  planta elèctrica  

emplaçament històric  
USE  indret històric (2831) 

emplaçament industrial  
SN  Establiment d’indústries en una zona determina-

da, en funció de la infraestructura, la mà d’obra, 
les primeres matèries, etc.  

MT  6806 política i estructura industrials  
UF  àrea industrial  
UF  elecció de l’emplaçament industrial  
UF  localització de la fàbrica  
UF  localització industrial  
BT1  política industrial  
NT1  concentració industrial  
NT1  zona franca industrial  
RT  distribució geogràfica  
RT  implantació d’activitat  
RT  regió industrial  

emplaçament industrial, elecció de l’  
USE  emplaçament industrial (6806) 

empleat  
MT  4411 mercat laboral  
BT1  categoria socioprofessional  
RT  empleat d’oficina  
RT  empleat de serveis públics  

empleat d’oficina  
MT  4006 organització de l’empresa  

BT1  professió administrativa  
RT  empleat  

empleat de comerç  
USE  professió comercial (2036) 

empleat de serveis públics  
MT  0436 poder executiu i administració pública  
BT1  funció pública  

BT2  organització administrativa  
RT  empleat  

empobriment  
MT  1626 comptabilitat nacional  
UF  pauperització  
BT1  distribució de la renda  

BT2  renda  
RT  quart món  

*Empordà, Alt  — (9999) 

*Empordà, Baix  — (9999) 

*Empordà, Bellcaire d’ — (7211+9999) 

*Empordà, el, Far d’ — (7211+9999) 

*Empordà, la, Bisbal d’ — (7211+9999) 

*Empordà, la, Tallada d’ — (7211+9999) 

empremta digital  
USE  biometria (3606) 

empresa  
MT  4011 tipus d’empresa  
UF  firma  
NT1  empresa artesanal  
NT1  empresa comuna  
NT1  empresa d’inserció  
NT1  empresa estrangera  
NT1  empresa europea  
NT1  empresa familiar  
NT1  empresa individual  
NT1  empresa multinacional  
NT1  empresa privada  
NT1  empresa pública  
NT1  empresa transnacional  
RT  capacitat jurídica  
RT  estructura de l’empresa  
RT  estructura industrial  
RT  gestió empresarial  
RT  microeconomia  
RT  política de l’empresa  
RT  societat  
RT  vida de l’empresa  

empresa a l’estranger  
USE  agència a l’estranger (4006) 

empresa, actiu de l’  
USE  dimensió de l’empresa (4011) 

empresa, activitat de l’ — (4011) 

empresa agrícola  
USE  explotació agrària (5616) 

empresa artesanal  
MT  4011 tipus d’empresa  
BT1  empresa  
RT  artesanat  

RT  artesà  
RT  fusteria  
RT  producció artesana  

empresa asseguradora  
USE  companyia d’assegurances (2431) 

empresa associada  
USE  entesa (4031) 

Empresa, Centre per al Desenvolupament de 
l’ — (7626) 

empresa comercial  
MT  4011 tipus d’empresa  
UF  empresa de distribució  
BT1  activitat de l’empresa  
RT  comercialització  
RT  distribució comercial  

empresa, comitè d’ — (4426) 

empresa, compra de l’ — (4006) 

empresa comuna  
SN  Associació d’empreses o de persones físiques 

que es constitueix per dur a terme un projecte 
determinat. Segons les normes de competència 
comunitàries, les empreses comunes són em-
preses controlades conjuntament, com a mínim, 
per dues empreses. A la pràctica, aquest con-
cepte abasta un ampli ventall d’operacions, que 
van des de les de “fusió” a les de cooperació 
per a activitats específiques, com la recerca i el 
desenvolupament, la producció o la distribució.  

MT  4011 tipus d’empresa  
UF  associació d’empreses en participació  
UF  empresa comuna europea  
UF  empresa conjunta  
UF  empresa de risc compartit  
UF  empresa en participació  
UF  joint venture  
BT1  empresa  
RT  concentració econòmica  
RT  consorci  
RT  dret de la competència  
RT  projecte d’investigació  

empresa comuna CEEA  
MT  1006 institucions de la Unió Europea i funció 

pública europea  
BT1  organisme i agència de la UE  

BT2  organisme comunitari  
NT1  Joint European Torus  

empresa comuna europea  
USE  empresa comuna (4011) 

empresa comunitària  
USE  empresa europea (4011) 

empresa conjunta  
*USE  consorci (4016) 

empresa, control de l’  
USE  participació (4006) 

empresa cooperativa  
USE  cooperativa (4016) 

empresa, creixement de l’ — (4006) 
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empresa d’activitats múltiples  
USE  conglomerat d’empreses (4006) 

empresa d’inserció  
SN  Empresa de producció de béns i serveis comerci-

als, l’activitat de la qual està organitzada de ma-
nera específica per facilitar la reinserció mitjan-
çant l’exercici d’una activitat econòmica.  

MT  4011 tipus d’empresa  
BT1  empresa  
RT  accés a l’ocupació  
RT  empresa d’interès col·lectiu  
RT  inserció professional  

empresa d’interès col·lectiu  
SN  Produeix béns o serveis i el seu objectiu principal 

és crear llocs de treball o mantenir-los.  
MT  4016 forma jurídica de la societat  
BT1  societat  
RT  empresa d’inserció  
RT  política d’ocupació  

empresa d’investigació  
USE  centre d’investigació (6416) 

empresa de capital estranger  
USE  empresa estrangera (4011) 

empresa de distribució  
USE  empresa comercial (4011) 

empresa de lísing  
USE  empresa de lloguer (4011) 

empresa de lloguer  
MT  4011 tipus d’empresa  
UF  empresa de lísing  
BT1  activitat de l’empresa  
RT  lloguer de vehicles  

empresa de posició dominant  
USE  posició dominant (4031) 

empresa de risc compartit  
USE  empresa comuna (4011) 

empresa de seguretat  
USE  seguretat i vigilància (6846) 

empresa de serveis  
MT  4011 tipus d’empresa  
BT1  activitat de l’empresa  
NT1  empresa naixent  
RT  indústria de serveis  
RT  prestació de serveis  
RT  sector terciari  
RT  servei  

empresa de transport  
MT  4811 organització dels transports  
UF  empresa transportista  
BT1  organització dels transports  
NT1  transportista  
RT  activitat de l’empresa  
RT  taxi  

empresa, democràcia a l’  
USE  participació dels treballadors (4426) 

empresa, dimensió de l’ — (4011) 

empresa, direcció de l’ — (4006) 

empresa, director d’ — (4006) 

empresa, economia de l’ — (4006) 

empresa en crisi  
MT  4006 organització de l’empresa  
BT1  vida de l’empresa  
RT  ajuda a les empreses  

empresa en participació  
USE  empresa comuna (4011) 

empresa, esperit d’ — (4006) 

empresa estatal  
USE  empresa pública (4011) 

empresa estrangera  
MT  4011 tipus d’empresa  
UF  empresa de capital estranger  
BT1  empresa  
RT  agència a l’estranger  
RT  capital estranger  
RT  inversió estrangera  
RT  nacionalitat de les persones jurídiques  

empresa, estratègia d’  
USE  direcció de l’empresa (4006) 

empresa, estructura de l’ — (4006) 

empresa europea  
MT  4011 tipus d’empresa  
UF  empresa comunitària  
BT1  empresa  
RT  BusinessEurope  
RT  societat europea  

empresa europeu, comitè d’ — (4426) 

empresa familiar  
MT  4011 tipus d’empresa  
BT1  empresa  
RT  comerç independent  
RT  explotació agrària familiar  
RT  mà d’obra familiar  
RT  producció artesana  
RT  treball de menors  

empresa fiduciària  
USE  societat fiduciària (4011) 

empresa, finançament de l’ — (2426) 

empresa, fundació de l’ — (4006) 

empresa, gerent d’una  
USE  director d’empresa (4006) 

empresa, govern d’ — (4006) 

empresa gran  
MT  4011 tipus d’empresa  
BT1  dimensió de l’empresa  

empresa immobiliària  
MT  4011 tipus d’empresa  
UF  societat immobiliària  

BT1  activitat de l’empresa  
RT  propietat immobiliària  

empresa individual  
MT  4011 tipus d’empresa  
BT1  empresa  
RT  comerç al detall  
RT  petit comerç  
RT  producció artesana  

empresa industrial  
MT  4011 tipus d’empresa  
BT1  activitat de l’empresa  
RT  estructura industrial  
RT  fabricació industrial  
RT  producció industrial  

empresa, investigació a l’ — (6416) 

empresa mitjana  
MT  4011 tipus d’empresa  
*UF  *mitjana empresa  
BT1  petita i mitjana empresa  

BT2  dimensió de l’empresa  

*empresa, mitjana   
*USE  empresa mitjana (4011) 

empresa mixta  
USE  societat d’economia mixta (4016) 

empresa, modernització de l’ — (4006) 

empresa multinacional  
MT  4011 tipus d’empresa  
UF  multinacional  
UF  societat multinacional  
BT1  empresa  
RT  capital social  
RT  concentració econòmica  
RT  deslocalització  
RT  dret de la competència  
RT  dret de societats  
RT  dret internacional econòmic  
RT  filial  
RT  inversió estrangera  
RT  nacionalitat de les persones jurídiques  
RT  preu de transferència  
RT  treballador expatriat  

empresa nacionalitzada  
USE  empresa pública (4011) 

empresa naixent  
MT  4011 tipus d’empresa  
UF  start-up  
BT1  empresa de serveis  

BT2  activitat de l’empresa  
RT  capital de risc  
RT  capital inicial  
RT  internet  
RT  microempresa  

empresa, organització de l’  
USE  gestió empresarial (4021) 

empresa pels directius, compra de l’  
USE  compra de l’empresa (4006) 

empresa pels treballadors, compra de l’  
USE  compra de l’empresa (4006) 
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empresa periodística  
MT  3226 comunicació  
BT1  premsa  

BT2  mitjà de comunicació de masses  
BT3  mitjà de comunicació  

empresa petita  
MT  4011 tipus d’empresa  
BT1  petita i mitjana empresa  

BT2  dimensió de l’empresa  
NT1  microempresa  

empresa, petita i mitjana — (4011) 

empresa, política de l’ — (4006) 

empresa, política mediambiental de l’  
USE  responsabilitat social de l’empresa (4006) 

empresa, pràctiques en  
USE  pràctiques de formació (4406) 

empresa privada  
MT  4011 tipus d’empresa  
UF  sector privat  
BT1  empresa  
RT  partenariat públic-privat  

empresa pública  
MT  4011 tipus d’empresa  
UF  empresa estatal  
UF  empresa nacionalitzada  
UF  ens públic  
UF  sector públic  
BT1  empresa  
RT  Centre Europeu de l’Empresa Pública  
RT  dret públic econòmic  
RT  economia pública  
RT  institució pública  
RT  nacionalització  
RT  privatització  
RT  servei públic  
RT  societat d’economia mixta  

Empresa Pública, Centre Europeu de l’ — 
(7611) 

empresa, responsabilitat ecològica de l’  
USE  responsabilitat social de l’empresa (4006) 

empresa, responsabilitat mediambiental de l’  
USE  responsabilitat social de l’empresa (4006) 

empresa, responsabilitat social de l’ — (4006) 

empresa, restaurant d’  
USE  restauració col·lectiva (6031) 

empresa, seu de l’  
USE  seu social (4006) 

empresa siderúrgica  
USE  indústria siderúrgica (6816) 

empresa, tancament d’  
USE  cessament d’activitat (4006) 

empresa, transferència de l’ — (4006) 

empresa transnacional  
MT  4011 tipus d’empresa  
UF  societat transnacional  
BT1  empresa  

empresa transportista  
USE  empresa de transport (4811) 

empresa, trasllat de l’  
USE  deslocalització (4006) 

empresa, vida de l’ — (4006) 

empresari  
SN  Persona que assumeix els riscs de crear i admi-

nistrar una empresa.  
MT  4006 organització de l’empresa  
UF  industrial  
BT1  estructura de l’empresa  
RT  esperit d’empresa  

empresarial, activitat  
USE  activitat de l’empresa (4011) 

empresarial, associació  
USE  organització patronal (4426) 

empresarial, cotització  
USE  cotització social (2836) 

empresarial, cultura  
USE  cultura organitzativa (4006) 

empresarial, democràcia  
USE  participació dels treballadors (4426) 

empresarial, ensenyament de gestió  
USE  formació de gestors (3211) 

empresarial, esperit  
USE  esperit d’empresa (4006) 

empresarial, gestió — (4021) 

empresarial, governança  
USE  govern d’empresa (4006) 

empresarial, organització  
USE  organització patronal (4426) 

empresarial, parc  
USE  polígon industrial (6806) 

empresarial, polígon  
USE  polígon industrial (6806) 

Empresarials, Confederació Espanyola d’Orga-
nitzacions  
USE  organització patronal (4426) 

Empresarials d’Europa, Unió de Confederacions 
Industrials i  
USE  BusinessEurope (7611+7626) 

empresariat  
USE  organització patronal (4426) 

empreses, absorció d’  
USE  fusió d’empreses (4006) 

empreses, acord entre  
USE  acord interempresarial (4006) 

empreses, agrupació d’  
USE  grup d’empreses (4006) 

empreses, agrupació temporal d’  
USE  consorci (4016) 

empreses, ajuda a les — (1606) 

Empreses amb Participació Pública, Centre Eu-
ropeu d’  
USE  Centre Europeu de l’Empresa Pública (7611) 

empreses, associació d’  
USE  cooperació interempresarial (4006) 

empreses, associació temporal d’  
USE  consorci (4016) 

empreses, conglomerat d’ — (4006) 

empreses, conveni entre  
USE  acord interempresarial (4006) 

empreses, cooperació entre  
USE  cooperació interempresarial (4006) 

*empreses, deslocalització d’  
*USE  deslocalització (4006) 

empreses en participació, associació d’  
USE  empresa comuna (4011) 

empreses, escissió d’ — (4006) 

empreses, fusió d’ — (4006) 

empreses, grup d’ — (4006) 

Empreses i Innovació, Centre Europeu d’  
USE  petita i mitjana empresa (4011) 

empreses, impost sobre el tràfic d’  
USE  IVA (2446) 

empreses, Oficina d’apropament de les  
USE  cooperació interempresarial (4006) 

Empreses Públiques i d’Empreses d’Interès Eco-
nòmic General, Centre Europeu d’  
USE  Centre Europeu de l’Empresa Pública (7611) 

Empreses Públiques i d’Empreses d’Interès Eco-
nòmic General, Centre Europeu d’  
USE  Centre Europeu de l’Empresa Pública (7611) 

empreses, reconversió de les  
USE  reconversió industrial (6806) 

empreses, reubicació d’  
USE  deslocalització (4006) 

empreses, selecció de personal a les  
USE  contractació de personal (4421) 

empreses, subvenció a  
USE  ajuda a les empreses (1606) 
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empresonament  
MT  1216 dret penal  
UF  privació de llibertat  
UF  reclusió  
BT1  sanció penal  

emprèstit  
MT  2416 institucions financeres i de crèdit  
UF  emprèstit a interès fix  
UF  emprèstit a interès variable  
BT1  crèdit  
NT1  endeutament  
NT1  reembors  
RT  emprèstit comunitari  
RT  emprèstit internacional  
RT  emprèstit públic  
RT  hipoteca  
RT  interès  

emprèstit a interès fix  
USE  emprèstit (2416) 

emprèstit a interès variable  
USE  emprèstit (2416) 

emprèstit comunitari  
MT  1021 finances comunitàries  
BT1  instrument financer comunitari  

BT2  finançament comunitari  
RT  emprèstit  
RT  emprèstit internacional  

emprèstit internacional  
MT  2406 relacions monetàries  
BT1  finances internacionals  
RT  emprèstit  
RT  emprèstit comunitari  

emprèstit Ortoli  
USE  nou instrument comunitari (1021) 

emprèstit públic  
MT  2436 hisenda pública i política pressupostària  
UF  crèdit oficial  
BT1  deute públic  
RT  emprèstit  
RT  inversió pública  

emprèstits i préstecs, nou instrument comunitari d’  
USE  nou instrument comunitari (1021) 

*Empúries, Castelló d’ — (7211+9999) 

EMSA  
USE  Agència Europea de Seguretat Marítima (1006) 

EMU  
USE  Unió Econòmica i Monetària (2411) 

EMUE  
USE  estat major de la UE (1016) 

emulsionant alimentari  
MT  6036 tecnologia alimentària  
BT1  additiu alimentari  

encapçalament per matèria  
USE  classificació (3221) 

encebament  
USE  engreix (5631) 

encefalopatia espongiforme bovina  
SN  L’encefalopatia espongiforme bovina (EEB) és 

una malaltia del bestiar boví. Per a la variant hu-
mana utilitzarem “malaltia del sistema nerviós”.  

MT  5631 activitat agropecuària  
UF  EEB  
UF  malaltia de les vaques boges  
UF  vaca boja  
BT1  malaltia animal  

BT2  sanitat animal  
RT  malaltia del sistema nerviós  

*encefalopatia espongiforme transmissible  
*USE  malaltia del sistema nerviós (2841) 

*encenalls  
*USE  residu de la fusta (6836) 

enciam  
USE  hortalissa de fulla (6006) 

encíclica  
USE  acta pontifícia (3221) 

enciclopèdia  
MT  3221 documentació  
BT1  document  

enclavament de Kaliningrad  
USE  qüestió de Kaliningrad (0816) 

enclavament territorial  
SN  Àrea geogràfica o entitat territorial incorporada 

administrativament a una autoritat o a un estat 
amb què no té contigüitat.  

MT  0436 poder executiu i administració pública  
BT1  entitat territorial  
RT  Ceuta  
RT  Melilla  
RT  qüestió de Kaliningrad  

encobert, atur — (4406) 

encreuament, llum d’  
USE  dispositiu de senyalització (4811) 

encriptació  
USE  criptografia (3236) 

encunyació de moneda falsa  
USE  falsificació de moneda (1216) 

endarreriment escolar  
MT  3216 organització de l’ensenyament  
UF  fracàs escolar  
UF  recuperació escolar  
*UF  *retard escolar  
UF  suport escolar  
BT1  treball escolar  

endarreriment judicial  
MT  1221 justícia  
BT1  procediment judicial  

endèmica, malaltia — (2841) 

endeutament  
MT  2416 institucions financeres i de crèdit  
BT1  emprèstit  

BT2  crèdit  

RT  consum familiar  
RT  deute  
RT  solvència  

endívia  
USE  hortalissa de fulla (6006) 

endocrina, malaltia — (2841) 

endoll elèctric  
USE  material elèctric (6826) 

endoscòpia  
USE  diagnosi mèdica (2841) 

energètic, aprovisionament  
USE  proveïment energètic (6606) 

energètic, balanç — (6606) 

energètic, conreu — (5631) 

energètic, producte — (6606) 

energètic, proveïment — (6606) 

energètic, recurs — (5211) 

energètic, rendiment — (6606) 

energètic, subministrament  
USE  proveïment energètic (6606) 

energètic, xoc  
USE  crisi d’energia (6606) 

energètica, clausura de central — (6606) 

energètica, crisi  
USE  crisi d’energia (6606) 

energètica, demanda — (6606) 

energètica, dependència  
USE  independència energètica (6606) 

energètica, diversificació — (6606) 

energètica, emplaçament de central — (6606) 

energètica, estació  
USE  planta elèctrica (6621) 

energètica, estadística  
USE  balanç energètic (6606) 

energètica, independència — (6606) 

energètica, indústria — (6606) 

energètica, investigació — (6606) 

energètica, necessitat  
USE  demanda energètica (6606) 

energètica, oferta — (6606) 

energètica, planta  
USE  conreu energètic (5631) 

energètica, política — (6606) 
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energètica, producció  
USE  producció d’energia (6606) 

energètica, situació  
USE  balanç energètic (6606) 

energètica, tecnologia — (6606) 

Energia, Agència Internacional d’ — (7621) 

energia alternativa  
USE  energia neta (6626) 

energia alternativa, font d’  
USE  energia neta (6626) 

energia atòmica  
USE  energia nuclear (6621) 

Energia Atòmica, Agència Internacional per a l’  
USE  Organisme Internacional d’Energia Atòmi-

ca (7621) 

Energia Atòmica, Comunitat Europea de l’  
USE  CEEA (1016) 

Energia Atòmica, Organisme Internacional 
d’ — (7621) 

Energia Atòmica, Societat Europea d’ — (7611) 

energia bruta  
MT  6606 política energètica  
BT1  indústria energètica  
RT  energia neta  

Energia, Carta Europea de l’ — (6606) 

energia, conservació de l’  
USE  emmagatzematge de l’energia (6606) 

energia, consum d’ — (6606) 

energia, conversió de l’ — (6606) 

energia, cost de l’  
USE  preu de l’energia (6606) 

energia, crisi d’ — (6606) 

energia de la biomassa  
USE  bioenergia (6626) 

energia de les ones  
SN  Energia produïda pel moviment de les ones.  
MT  6626 energia neta  
BT1  energia neta  
RT  oceanografia  
RT  recurs marí  

energia, demanda d’  
USE  demanda energètica (6606) 

energia, disponibilitat d’ — (6606) 

energia, distribució d’ — (6606) 

energia, dret de l’ — (6606) 

energia elèctrica  
MT  6621 indústries nuclear i elèctrica  
UF  electricitat  

BT1  indústria elèctrica  
RT  cable elèctric  
RT  electroquímica  
RT  procés elèctric  
RT  producte energètic  
RT  subministrament d’energia elèctrica  

energia elèctrica, distribució d’  
USE  subministrament d’energia elèctrica (2846) 

energia elèctrica, subministrament d’ — (2846) 

energia, emmagatzematge de l’ — (6606) 

energia eòlica  
MT  6626 energia neta  
UF  parc eòlic  
BT1  energia neta  

energia, estalvi d’ — (6606) 

energia, font geogràfica de l’  
USE  localització de l’energia (6606) 

*energia fotovoltaica  
*USE  energia solar (6626) 

energia geotèrmica  
MT  6626 energia neta  
BT1  energia neta  

energia hidràulica  
MT  6626 energia neta  
BT1  energia neta  
RT  aigua  
RT  energia hidroelèctrica  
RT  energia hidroeléctrica  
RT  màquina hidràulica  

energia hidroeléctrica  
MT  6621 indústries nuclear i elèctrica  
BT1  indústria elèctrica  
RT  energia hidràulica  

energia, impost sobre el consum d’  
USE  impost ecològic (5206) 

Energia, Institut de l’  
USE  Centre Comú d’Investigació (1006) 

energia, legislació de l’  
USE  dret de l’energia (6606) 

energia, localització de l’ — (6606) 

energia, malbaratament d’  
USE  estalvi d’energia (6606) 

energia mareomotriu  
MT  6626 energia neta  
BT1  energia neta  
RT  oceanografia  
RT  recurs marí  

energia neta  
SN  Energia no contaminant, renovable o no.  
MT  6626 energia neta  
UF  energia alternativa  
UF  energia nova  
UF  energia substitutiva  
UF  font d’energia alternativa  
NT1  bioenergia  

NT1  biogàs  
NT1  energia de les ones  
NT1  energia eòlica  
NT1  energia geotèrmica  
NT1  energia hidràulica  
NT1  energia mareomotriu  
NT1  energia renovable  
NT1  energia solar  

NT2  aplicació solar  
NT2  arquitectura solar  
NT2  col·lector solar  
NT2  fotopila  

NT1  energia tèrmica  
RT  conversió de l’energia  
RT  energia bruta  
RT  lluita contra la contaminació  
RT  política energètica  
RT  tecnologia energètica  
RT  tecnologia tova  

energia no renovable  
USE  energia renovable (6626) 

energia nova  
USE  energia neta (6626) 

energia nuclear  
MT  6621 indústries nuclear i elèctrica  
UF  energia atòmica  
NT1  combustible nuclear  

NT2  combustible irradiat  
NT1  matèria radioactiva  

NT2  plutoni  
NT2  urani  

RT  Agència per a l’Energia Nuclear  
RT  efluent radioactiu  
RT  fissió nuclear  
RT  física nuclear  
RT  fusió nuclear  
RT  residu radioactiu  
RT  Societat Europea d’Energia Atòmica  
RT  ús pacífic de l’energia  

Energia Nuclear (AEEN), Agència Europea per a l’  
USE  Agència per a l’Energia Nuclear (7621) 

Energia Nuclear, Agència per a l’ — (7621) 

energia, oferta d’  
USE  oferta energètica (6606) 

energia per a finalitats pacífiques, utilització de l’  
USE  ús pacífic de l’energia (6606) 

energia, preu de l’ — (6606) 

energia, producció d’ — (6606) 

energia, recuperació d’ — (6606) 

energia, reglamentació de l’  
USE  dret de l’energia (6606) 

energia renovable  
MT  6626 energia neta  
UF  energia no renovable  
UF  font d’energia renovable  
BT1  energia neta  
RT  recuperació d’energia  
RT  recurs renovable  
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energia renovable, font d’  
USE  energia renovable (6626) 

energia solar  
MT  6626 energia neta  
*UF  *energia fotovoltaica  
UF  radiació solar  
BT1  energia neta  
NT1  aplicació solar  
NT1  arquitectura solar  
NT1  col·lector solar  
NT1  fotopila  

energia substitutiva  
USE  energia neta (6626) 

energia tèrmica  
MT  6626 energia neta  
BT1  energia neta  
RT  aïllament tèrmic  
RT  calefacció  
RT  emissió de calor  
RT  equip tèrmic  
RT  termodinàmica  

energia, transport d’ — (6606) 

energia, ús pacífic de l’ — (6606) 

energia, utilització de l’ — (6606) 

energia, utilització racional de l’  
USE  estalvi d’energia (6606) 

energia verda  
USE  biogàs (6626) 

energia, xarxa d’ — (6606) 

enfortiment de la cooperació judicial, agència eu-
ropea per a l’  
USE  Eurojust (1016) 

enganxar, goma d’  
USE  adhesiu (6811) 

enganyosa, publicitat  
USE  publicitat abusiva (4031) 

enginyer  
MT  6806 política i estructura industrials  
UF  tècnic superior  
BT1  professió tècnica  

enginyeria  
USE  tecnologia (6411) 

enginyeria civil  
MT  6831 construcció i obres públiques  
BT1  obres públiques  
RT  obra de fàbrica  

enginyeria civil, obra d’  
USE  obra de fàbrica (4806) 

enginyeria enzimàtica  
USE  procés biotecnològic (6411) 

enginyeria genètica  
SN  Producció deliberada de gens nous per la subs-

titució o addició de nous components genètics.  
MT  6411 tecnologia i reglamentació tècnica  

UF  biogenètica  
UF  manipulació genètica  
BT1  biotecnologia  
NT1  clonació  
NT1  organisme modificat genèticament  

NT2  animal transgènic  
NT2  planta transgènica  

RT  bioètica  
RT  cèl·lula mare  
RT  genètica  
RT  reproducció animal  

enginyeria hidràulica  
USE  ordenació hidràulica (6831) 

enginyeria naval  
USE  construcció naval (6821) 

England, East of  
USE  Est d’Anglaterra (7211) 

engreix  
MT  5631 activitat agropecuària  
UF  encebament  
BT1  cria de bestiar  
RT  alimentació animal  

engreix, au de corral d’  
USE  ocell de corral (5631) 

engròs, comerç a l’ — (2036) 

engròs, mercat a l’  
USE  comerç a l’engròs (2036) 

engròs, preu a l’ — (2451) 

engròs, venda a l’ — (2031) 

enguixat  
USE  tècnica de construcció (6831) 

ENISA  
USE  Agència Europea de Seguretat de les Xarxes i 

de la Informació (1006) 

enjudiciament civil  
USE  procediment civil (1221) 

enjudiciament criminal  
USE  procediment penal (1221) 

enllaç de la Mànega  
USE  Túnel de la Mànega (4806) 

enllumenat  
MT  6831 construcció i obres públiques  
BT1  tècnica de la construcció  
RT  material d’enllumenat  

enllumenat, aparell d’  
USE  material d’enllumenat (6826) 

enllumenat, dispositiu d’  
USE  dispositiu de senyalització (4811) 

enllumenat, material d’ — (6826) 

ENP  
USE  política europea de veïnatge (1016) 

enquadernació  
USE  indústria del llibre (3226) 

enquesta de conjuntura  
USE  enquesta econòmica (1631) 

enquesta de consum  
MT  2031 comercialització  
BT1  estudi de mercat  

BT2  comercialització  
RT  demanda de consum  
RT  despesa de consum  
RT  enquesta econòmica  
RT  hàbit de compra  
RT  motivació del consumidor  

enquesta de l’opinió pública  
USE  sondeig d’opinió (2821) 

enquesta econòmica  
MT  1631 anàlisi econòmica  
UF  enquesta de conjuntura  
BT1  anàlisi econòmica  
RT  enquesta de consum  
RT  enquesta social  
RT  estadística  

enquesta electoral  
USE  intenció de vot (0416) 

enquesta estadística  
USE  estadística (1631) 

enquesta per sondeig  
USE  sondeig (1631) 

enquesta per telèfon  
USE  sondeig d’opinió (2821) 

enquesta social  
MT  2821 marc social  
BT1  anàlisi sociològica  
RT  enquesta econòmica  
RT  estadística econòmica  

enrajolat  
USE  tècnica de construcció (6831) 

enregistrament  
USE  suport enregistrat (3226) 

enregistrament, aparell d’ — (3226) 

enregistrament de dades  
USE  registre de dades (3236) 

enregistrament, suport d’ — (3226) 

enregistrat, suport — (3226) 

enriquiment de les tasques  
USE  humanització del treball (4416) 

enriquiment del combustible  
MT  6621 indústries nuclear i elèctrica  
BT1  tecnologia nuclear  

BT2  indústria nuclear  
RT  combustible nuclear  

enriquit, urani  
USE  urani (6621) 
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ensenyament  
MT  3211 ensenyament  
*NT1  *ensenyament concertat  
NT1  ensenyament confessional  
NT1  ensenyament gratuït  
NT1  ensenyament laic  
NT1  ensenyament obligatori  
NT1  ensenyament privat  
NT1  ensenyament públic  

ensenyament a distància  
MT  3206 educació  
UF  batxillerat a distància  
UF  curs per correspondència  
UF  ensenyament per correspondència  
UF  INBAD  
UF  Institut Nacional de Batxillerat a Distància  
UF  radiodifusió escolar  
UF  ràdio educativa  
UF  teleeducació  
UF  teleuniversitat  
UF  televisió educativa  
UF  UNED  
UF  Universitat Nacional d’Educació a Distància  
UF  universitat a distància  
BT1  mètode pedagògic  
*RT  ensenyament secundari  
RT  mitjà de comunicació de masses  
*RT  universitat  

ensenyament, administració de l’ — (3216) 

ensenyament agrícola  
MT  3211 ensenyament  
UF  capacitació agrícola  
UF  formació agrícola  
BT1  ensenyament professional  
RT  agronomia  
RT  extensió agrària  
RT  formació en el lloc de treball  

ensenyament artístic  
USE  educació artística (3211) 

ensenyament assistit per ordinador  
USE  ensenyament automatitzat (3206) 

ensenyament automatitzat  
SN  Tècnica d’ensenyament que fa ús de l’ordi-

nador.  
MT  3206 educació  
UF  ensenyament assistit per ordinador  
UF  ensenyament per ordinador  
UF  ensenyament programat  
BT1  mètode pedagògic  
RT  informàtica  
RT  software didàctic  

ensenyament, centre d’ — (3211) 

ensenyament científic  
MT  3211 ensenyament  
UF  formació científica  
BT1  ensenyament general  

ensenyament comercial  
MT  3211 ensenyament  
BT1  ensenyament professional  
RT  professió comercial  

*ensenyament concertat  
*MT  3211 ensenyament  

*UF  *ensenyament privat subvencionat  
*BT1  ensenyament  

ensenyament confessional  
MT  3211 ensenyament  
BT1  ensenyament  

ensenyament d’idiomes  
MT  3211 ensenyament  
UF  ensenyament de llengües  
UF  formació lingüística  
BT1  ensenyament general  
NT1  llengua estrangera  
NT1  llengua materna  
RT  bilingüisme  
RT  lingüística  
RT  multilingüisme  

ensenyament de gestió empresarial  
USE  formació de gestors (3211) 

ensenyament de la conducció  
MT  4806 política de transports  
UF  autoescola  
UF  conducció acompanyada  
UF  ensenyament de la conducció de vehicles  
UF  escola de conducció  
BT1  reglamentació de la circulació  

ensenyament de la conducció de vehicles  
USE  ensenyament de la conducció (4806) 

ensenyament de llengües  
USE  ensenyament d’idiomes (3211) 

ensenyament elemental  
USE  ensenyament primari (3211) 

ensenyament especial  
USE  educació especial (3211) 

ensenyament general  
MT  3211 ensenyament  
NT1  educació artística  
NT1  educació bàsica  
NT1  educació cívica  
NT1  educació correccional  
NT1  educació especial  
NT1  educació física  
NT1  educació sanitària  
NT1  educació sexual  
*NT1  *educació social  
NT1  ensenyament científic  
NT1  ensenyament d’idiomes  

NT2  llengua estrangera  
NT2  llengua materna  

NT1  ensenyament multidisciplinar  
RT  programa d’ensenyament  

ensenyament gratuït  
MT  3211 ensenyament  
BT1  ensenyament  
RT  cost de l’educació  
RT  democratització de l’educació  

ensenyament infantil  
USE  educació preescolar (3211) 

ensenyament laic  
MT  3211 ensenyament  
BT1  ensenyament  
RT  laïcisme  

ensenyament, llibertat d’ — (1236) 

ensenyament, matèria d’  
USE  programa d’ensenyament (3216) 

ensenyament, material d’ — (3216) 

ensenyament mèdic  
MT  3211 ensenyament  
UF  formació de metges  
UF  formació mèdica  
BT1  ensenyament professional  
RT  medicina  
RT  professió sanitària  

ensenyament mitjà  
USE  ensenyament secundari (3211) 

ensenyament, mitjà d’  
USE  material d’ensenyament (3216) 

ensenyament mitjà, institut d’  
USE  ensenyament secundari (3211) 

ensenyament multidisciplinar  
MT  3211 ensenyament  
UF  ensenyament polivalent  
BT1  ensenyament general  

ensenyament, nivell d’ — (3211) 

ensenyament obert  
MT  3211 ensenyament  
UF  centre d’educació d’adults  
UF  curs universitari d’estiu  
UF  universitat d’estiu  
UF  universitat popular  
BT1  universitat  

BT2  ensenyament superior  
BT3  nivell d’ensenyament  

RT  nova pedagogia  

ensenyament obligatori  
MT  3211 ensenyament  
UF  escolaritat obligatòria  
UF  manca d’escolarització  
UF  obligació escolar  
BT1  ensenyament  
RT  alfabetització  
RT  durada dels estudis  
RT  escolarització  
RT  legislació escolar  

ensenyament, organització de l’ — (3216) 

ensenyament paramèdic  
MT  3211 ensenyament  
BT1  ensenyament professional  
RT  professió paramèdica  

ensenyament per correspondència  
USE  ensenyament a distància (3206) 

ensenyament per ordinador  
USE  ensenyament automatitzat (3206) 

ensenyament polivalent  
USE  ensenyament multidisciplinar (3211) 

ensenyament postsecundari  
USE  ensenyament superior (3211) 
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ensenyament postuniversitari  
MT  3211 ensenyament  
BT1  nivell d’ensenyament  

ensenyament primari  
MT  3211 ensenyament  
UF  EGB  
UF  educació general bàsica  
UF  ensenyament elemental  
UF  escola primària  
BT1  nivell d’ensenyament  

ensenyament privat  
MT  3211 ensenyament  
UF  escola lliure  
UF  escola particular  
BT1  ensenyament  
RT  llibertat d’ensenyament  

*ensenyament privat subvencionat  
*USE  *ensenyament concertat (3211) 

ensenyament professional  
MT  3211 ensenyament  
UF  escola professional  
NT1  ensenyament agrícola  
NT1  ensenyament comercial  
NT1  ensenyament mèdic  
NT1  ensenyament paramèdic  
NT1  ensenyament tècnic  
NT1  formació de gestors  
NT1  formació del professorat  
RT  formació professional  

ensenyament, programa d’ — (3216) 

ensenyament programat  
USE  ensenyament automatitzat (3206) 

ensenyament públic  
MT  3211 ensenyament  
UF  escola pública  
BT1  ensenyament  
RT  democratització de l’educació  
RT  llibertat d’ensenyament  

ensenyament, qualitat de l’ — (3206) 

ensenyament, reforma de l’ — (3216) 

ensenyament secundari  
MT  3211 ensenyament  
UF  centre d’ensenyament secundari  
UF  ESO  
UF  ensenyament mitjà  
UF  ensenyament secundari obligatori  
UF  escola secundària  
UF  institut d’ensenyament mitjà  
UF  institut d’ensenyament secundari  
UF  institut de batxillerat  
UF  institut de formació professional  
BT1  nivell d’ensenyament  
*RT  ensenyament a distància  

ensenyament secundari, centre d’  
USE  ensenyament secundari (3211) 

ensenyament secundari, institut d’  
USE  ensenyament secundari (3211) 

ensenyament secundari obligatori  
USE  ensenyament secundari (3211) 

ensenyament, sistema d’ — (3216) 

ensenyament superior  
MT  3211 ensenyament  
UF  ensenyament postsecundari  
UF  escola politècnica  
UF  escola superior  
UF  escola tècnica superior  
UF  gran escola  
UF  institut d’ensenyament superior  
BT1  nivell d’ensenyament  
NT1  universitat  

NT2  ensenyament obert  
RT  biblioteca universitària  
RT  Institut Universitari Europeu  
RT  selecció d’alumnes  
RT  tesi  

Ensenyament Superior i Investigació (CDESR), 
Comitè Director d’  
USE  Consell de Cooperació Cultural (7611) 

ensenyament superior, institut d’  
USE  ensenyament superior (3211) 

*ensenyament, suport als centres d’  
*USE  *servei educatiu (3216) 

ensenyament tècnic  
MT  3211 ensenyament  
UF  capacitació tècnica  
UF  formació tècnica  
BT1  ensenyament professional  
RT  professió tècnica  

ensenyament universitari  
USE  universitat (3211) 

ensenyament-indústria, relació  
USE  relació escola-indústria (3216) 

ensenyament-vida professional, relació  
USE  relació escola-vida professional (3216) 

*ensinistrament d’animals, centres d’  
*USE  *nucli animal (5631) 

entapissar, tela per  
USE  producte tèxtil (6841) 

entaular una acció judicial, dret d’  
USE  dret de litigar (1221) 

enterrament  
USE  mort (2826) 

entesa  
MT  4031 competència  
UF  empresa associada  
UF  entesa entre productors  
NT1  compra exclusiva  
NT1  entesa horitzontal  

NT2  càrtel  
NT2  repartiment del mercat  

NT1  entesa il·lícita  
NT1  entesa internacional  
NT1  entesa vertical  

NT2  acord d’especialització  
NT2  agència de vendes  
NT2  distribució exclusiva  
NT2  distribució selectiva  
NT2  limitació de comercialització  

NT1  trust  
RT  concentració econòmica  
RT  consorci  
RT  grup d’empreses  
RT  preu discriminatori  
RT  reglamentació sobre enteses  

entesa, autorització d’ — (4031) 

entesa, declaració d’ — (4031) 

entesa entre productors  
USE  entesa (4031) 

entesa, exempció d’autorització d’ — (4031) 

entesa horitzontal  
MT  4031 competència  
UF  acord horitzontal  
UF  integració horitzontal  
BT1  entesa  
NT1  càrtel  
NT1  repartiment del mercat  
RT  agrupació de productors agraris  
RT  fixació de preus  
RT  protecció del mercat  
RT  venda  

entesa il·lícita  
MT  4031 competència  
UF  acord il·lícit  
BT1  entesa  
RT  autorització d’entesa  

entesa internacional  
MT  4031 competència  
UF  pràctica concertada internacional  
BT1  entesa  

entesa vertical  
MT  4031 competència  
UF  acord vertical  
UF  integració vertical  
BT1  entesa  
NT1  acord d’especialització  
NT1  agència de vendes  
NT1  distribució exclusiva  
NT1  distribució selectiva  
NT1  limitació de comercialització  
RT  venda  

enteses, acció contra les  
USE  reglamentació sobre enteses (4031) 

enteses, normativa sobre  
USE  reglamentació sobre enteses (4031) 

enteses, reglamentació sobre — (4031) 

entitat adjudicadora  
USE  adjudicació de contracte administratiu (2006) 

entitat asseguradora  
USE  companyia d’assegurances (2431) 

entitat de crèdit  
MT  2416 institucions financeres i de crèdit  
UF  institut de crèdit  
BT1  institució financera  
RT  crèdit  
RT  política creditícia  
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entitat de crèdit hipotecari  
USE  caixa hipotecària (2416) 

entitat financera  
USE  institució financera (2416) 

entitat financera amb estatut especial  
MT  2416 institucions financeres i de crèdit  
BT1  institució financera  

entitat local  
SN  Designa una entitat territorial de nivell local. No 

l’hem de confondre amb el descriptor “admi-
nistració local”.  

MT  0436 poder executiu i administració pública  
UF  col·lectivitat local  
UF  comarca  
UF  ens local  
UF  entitat local menor  
BT1  entitat territorial  
RT  eleccions locals  

entitat local menor  
USE  entitat local (0436) 

entitat no lucrativa  
USE  societat sense finalitat de lucre (4016) 

(entitat), OAP  
USE  Organització Asiàtica de Productivitat (7616) 

entitat oficial de crèdit  
USE  banc públic (2416) 

entitat pública  
USE  institució pública (0436) 

entitat regional  
MT  0436 poder executiu i administració pública  
UF  col·lectivitat regional  
UF  subdivisió regional  
BT1  entitat territorial  
RT  eleccions regionals  

entitat territorial  
SN  Agrupa les entitats territorials de diversos nivells. 

No l’hem de confondre amb el descriptor “ad-
ministració local”.  

MT  0436 poder executiu i administració pública  
UF  col·lectivitat territorial  
UF  organització territorial de l’estat  
UF  subdivisió territorial  
NT1  associació d’entitats locals  

NT2  associació de municipis  
NT1  comtat  
NT1  comunitat autònoma  
NT1  departament  
NT1  departament d’ultramar  
NT1  enclavament territorial  
NT1  entitat local  
NT1  entitat regional  
NT1  municipi  
NT1  països i territoris d’ultramar  
NT1  província  
NT1  regió  
NT1  territori d’ultramar  
RT  eleccions locals  
RT  legislació local  

*entitats locals, acord entre l’estat i les  — 
(0436) 

*entitats locals, acord entre les comunitats 
autònomes i les  — (0436) 

entitats locals, associació d’ — (0436) 

entitats locals, cooperació entre l’estat i les  
USE  cooperació administrativa (0436) 

entomologia  
USE  zoologia (3606) 

entorn físic  
MT  5211 medi natural  
UF  medi físic  
NT1  atmosfera  

NT2  ozó  
NT1  biosfera  

NT2  biodiversitat  
NT1  ecosistema  

NT2  biòtop  
NT2  ecosistema marí  
NT2  ecosistema terrestre  

NT1  equilibri ecològic  
NT1  medi aquàtic  

NT2  aigua  
NT3  aigua d’infiltració  
NT3  aigua de bany  
NT3  aigua dolça  
NT3  aigua estancada  
NT3  aigua potable  
NT3  aigua salada  
NT3  aigua subterrània  
NT3  aigua superficial  
NT3  gel  

NT2  medi marí  
NT3  fons marí  

NT4  fons costaner  
NT4  plataforma continental  

NT3  litoral  
RT  ciències de la terra  
RT  política de medi ambient  

entorn laboral  
MT  4416 condicions i organització del treball  
UF  ambient de treball  
UF  medi laboral  
UF  medi professional  
BT1  condició de treball  

entorn natural, protecció de l’  
USE  protecció del paisatge (5206) 

entorn rural  
USE  hàbitat rural (2846) 

entorn urbà  
USE  zona urbana (2846) 

entrada a la vida activa  
USE  inserció professional (4406) 

entrada, denegació d’  
USE  expulsió (1216) 

entrada, preu d’  
USE  preu d’importació (2451) 

entrades i sortides, anàlisi d’  
USE  anàlisi input-output (1631) 

entrega cif  
USE  preu CIF (4806) 

entrenament militar  
USE  instrucció militar (0821) 

envàs  
USE  producte d’envasament (2031) 

envàs consignat  
USE  dipòsit per producte contaminant (5206) 

envasament  
MT  2031 comercialització  
UF  embalatge  
UF  empaquetament  
BT1  condicionament del producte  
NT1  producte d’envasament  
RT  biodegradabilitat  
RT  indústria del buit  
RT  publicitat  

envasament, producte d’ — (2031) 

*Enveja, Sant Jaume d’ — (7211+9999) 

envelliment de la població  
SN  Augment del nombre d’ancians en relació amb 

la població total.  
MT  2816 demografia i població  
BT1  dinàmica de la població  

envellit, vi  
USE  vi de qualitat superior (6021) 

enviament de tropes  
USE  desplegament de forces (0821) 

enzim  
MT  3606 ciències naturals i aplicades  
BT1  bioquímica  

BT2  química  
BT3  ciències físiques  

RT  additiu alimentari  
RT  aliment per al bestiar  
RT  procés biotecnològic  
RT  tecnologia alimentària  

enzimàtica, enginyeria  
USE  procés biotecnològic (6411) 

eòlic, parc  
USE  energia eòlica (6626) 

eòlica, energia — (6626) 

EPA  
USE  Associació Europea de Centres Nacionals de 

Productivitat (7611) 

epidèmia  
MT  2841 sanitat  
BT1  malaltia  
RT  epidemiologia  
RT  transmissor de malaltia  

epidemiologia  
MT  2841 sanitat  
BT1  ciències mèdiques  
NT1  transmissor de malaltia  
RT  epidèmia  
RT  higiene pública  
RT  malaltia endèmica  
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*epilèpsia  
*USE  malaltia del sistema nerviós (2841) 

Epir  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions de Grècia  

epistolari  
USE  correspondència (3221) 

epizoòtia  
USE  malaltia animal (5631) 

Epizoòties (OIE), Oficina Internacional d’  
USE  Organització Mundial de Sanitat Animal 

(7621) 

EPO  
USE  Oficina Europea de Patents (7611) 

EPSO  
MT  1006 institucions de la Unió Europea i funció 

pública europea  
UF  Oficina de selecció de personal de les comu-

nitats europees  
BT1  òrgan comunitari  
RT  funció pública europea  

Equador  
MT  7216 Amèrica  
MT  7231 geografia econòmica  
MT  7236 geografia política  
UF  illes Galápagos  
UF  República de l’Equador  
BT1  Amèrica del Sud  

BT2  Amèrica Llatina  
BT1  països de l’ALADI  
BT1  països del SELA  
BT1  països de la Comunitat Andina  
BT1  països de l’OEA  

Equador, República de l’  
USE  Equador (7216+7231+7236) 

Equatorial (UDE), Unió Duanera  
USE  Comunitat Econòmica i Monetària de l’Àfrica 

central (7616) 

equatorial, Àfrica  
USE  Àfrica central (7221) 

equatorial, bosc  
USE  bosc tropical (5636) 

Equatorial, Guinea — (7221+7231) 

Equatorial, República de Guinea  
USE  Guinea Equatorial (7221+7231) 

equatorial, zona — (5211) 

equí  
MT  5626 mitjà de producció agrícola  
UF  ase  
UF  bestiar cavallí  
UF  bestiar equí  
UF  cavall  
UF  poltre  
BT1  bestiar  
RT  carn equina  

equí, bestiar  
USE  equí (5626) 

equilibrada de forces, reducció mútua i  
USE  reducció de forces (0816) 

equilibri de competències  
USE  repartiment de competències (0431) 

equilibri del mercat  
USE  regularització del mercat (2006) 

equilibri ecològic  
MT  5211 medi natural  
BT1  entorn físic  
RT  ecologia  
RT  protecció del medi ambient  

equilibri institucional CE  
MT  1006 institucions de la Unió Europea i funció 

pública europea  
BT1  competència institucional CE  

BT2  funcionament institucional  
NT1  dèficit democràtic  
RT  repartiment de competències  

equilibri internacional  
USE  seguretat internacional (0816) 

equilibri pressupostari  
MT  2436 hisenda pública i política pressupostària  
UF  desequilibri pressupostari  
BT1  política pressupostària  
RT  criteri de convergència  

equina, carn — (6011) 

equip aeronàutic  
USE  avió (4826) 

equip agrícola  
MT  5626 mitjà de producció agrícola  
UF  capital mobiliari mort  
UF  equipament agrícola  
UF  material agrícola  
BT1  mitjà de producció agrícola  
NT1  eina agrícola  
NT1  màquina agrícola  

NT2  màquina recol·lectora  
NT2  tractor  

NT1  màquina de munyir  
RT  ajuda mútua entre agricultors  
RT  bé d’equipament  
RT  preparació del sòl  
RT  vehicle agrícola  

equip, cap d’  
USE  supervisor (4411) 

*equip d’atenció psicopedagògica (EAP)  
*USE  *servei educatiu (3216) 

equip d’investigació  
USE  aparell científic (6821) 

equip de construcció  
MT  6831 construcció i obres públiques  
BT1  indústria de la construcció  
RT  equipament industrial  

equip de pressió  
SN  L’utilitzarem per a equips sotmesos a una pres-

sió positiva o negativa respecte a la pressió at-
mosfèrica.  

MT  6821 indústria mecànica  
UF  aparell a pressió  
UF  equip pressuritzat  
UF  recipient sota pressió  

equip de protecció  
SN  L’utilitzarem per als equips de protecció indivi-

dual del treballador i per als dispositius de se-
guretat de màquines i instal·lacions.  

MT  4416 condicions i organització del treball  
UF  casc protector  
UF  cinturó salvavives  
UF  dispositiu de salvament  
UF  equip de protecció personal  
UF  jaqueta salvavives  
UF  roba de protecció  
BT1  seguretat en el treball  

BT2  condició de treball  

equip de protecció personal  
USE  equip de protecció (4416) 

equip didàctic  
USE  material d’ensenyament (3216) 

equip elèctric  
USE  material elèctric (6826) 

equip electromecànic  
USE  indústria electrotècnica (6826) 

equip electrònic  
MT  6826 electrònica i electrotècnia  
UF  equipament electrònic  
BT1  indústria electrònica  
RT  electrònica  
RT  indústria de la comunicació  
RT  tractament de la informació  

equip hidràulic  
USE  màquina hidràulica (6821) 

equip industrial  
USE  equipament industrial (6806) 

equip informàtic  
MT  3236 informàtica i tractament de dades  
UF  component físic informàtic  
UF  hardware  
*UF  *maquinari  
UF  material informàtic  
UF  suport físic informàtic  
BT1  indústria informàtica  
NT1  ordinador  

NT2  microordinador  
NT1  targeta d’ampliació  
NT1  unitat perifèrica  

NT2  escàner  
NT2  impressora  
NT2  lector de discos  
NT2  pantalla  

RT  ofimàtica  

equip mecànic  
USE  material mecànic (6821) 
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equip militar  
USE  armament (0821) 

equip per a obres  
USE  material de construcció (6831) 

equip pressuritzat  
USE  equip de pressió (6821) 

equip telefònic  
USE  telèfon (3226) 

equip terapèutic  
USE  material medicoquirúrgic (2841) 

equip tèrmic  
MT  6821 indústria mecànica  
UF  equipament tèrmic  
UF  material tèrmic  
NT1  aparell de gas  
NT1  bomba de calor  
NT1  caldera  
NT1  forn  
NT1  instal·lació frigorífica  
RT  energia tèrmica  
RT  equipament industrial  

equip, treball en — (4416) 

equipament agrícola  
USE  equip agrícola (5626) 

equipament, bé d’ — (2026) 

equipament col·lectiu  
MT  2846 urbanisme i construcció  
BT1  urbanisme  
NT1  aparcament  
NT1  cementiri  

NT2  cementiri militar  
NT1  edifici públic  
NT1  equipament sociocultural  
NT1  estació d’autobusos  
RT  equipament social  

equipament, cost d’ — (4026) 

equipament del vehicle  
MT  4811 organització dels transports  
UF  accessori d’automòbil  
BT1  vehicle  

BT2  mitjà de transport  
NT1  dispositiu de conducció  
NT1  dispositiu de seguretat  
NT1  dispositiu de senyalització  
RT  pneumàtic  
RT  seguretat a la carretera  

equipament elèctric  
USE  material elèctric (6826) 

equipament electromecànic  
USE  indústria electrotècnica (6826) 

equipament electrònic  
USE  equip electrònic (6826) 

equipament esportiu  
USE  instal·lació esportiva (2826) 

equipament hidràulic  
USE  màquina hidràulica (6821) 

equipament industrial  
MT  6806 política i estructura industrials  
UF  equip industrial  
UF  material industrial  
BT1  infraestructura industrial  

BT2  política industrial  
RT  bé d’equipament  
RT  equip de construcció  
RT  equip tèrmic  
RT  material d’elevació  
RT  material elèctric  
RT  material mecànic  
RT  màquina elèctrica industrial  
RT  màquina siderúrgica  

equipament mecànic  
USE  material mecànic (6821) 

equipament militar  
USE  armament (0821) 

equipament social  
MT  2836 protecció social  
UF  asil d’ancians  
UF  asil per a persones necessitades  
UF  casa de repòs  
UF  establiment benèfic  
*UF  *habitatge tutelat  
UF  hospici de nens  
UF  orfenat  
UF  residència d’avis  
UF  residència de la tercera edat  
UF  residència geriàtrica  
BT1  ajuda social  
RT  equipament col·lectiu  
RT  equipament sociocultural  
RT  persona sense sostre  

equipament sociocultural  
MT  2846 urbanisme i construcció  
BT1  equipament col·lectiu  

BT2  urbanisme  
RT  equipament social  
RT  política cultural  

equipament telefònic  
USE  telèfon (3226) 

equipament tèrmic  
USE  equip tèrmic (6821) 

equipament turístic  
USE  infraestructura turística (2826) 

equipatge personal  
USE  bé personal (2026) 

equitatiu, comerç — (2006) 

equivalència de diplomes  
USE  equivalència de títols (3206) 

equivalència de graus  
USE  equivalència de títols (3206) 

equivalència de títols  
MT  3206 educació  
UF  equivalència de diplomes  
UF  equivalència de graus  
BT1  política educativa  
RT  títol d’estudis  

equivalent, exacció d’efecte — (2021) 

equivalent, mesura d’efecte — (2021) 

ERA  
USE  Agència Ferroviària Europea (1006) 

eradicació, prima per — (5611) 

ERDF  
USE  Fons Europeu de Desenvolupament Regio-

nal (1021) 

ergonomia  
SN  Estudi de l’adaptació òptima de l’entorn físic a 

les activitats humanes per obtenir la màxima 
productivitat amb els mínims esforç, fatiga i 
molèsties.  

MT  4416 condicions i organització del treball  
UF  adaptació del treball a l’home  
BT1  condició de treball  
NT1  fisiologia del treball  
NT1  humanització del treball  
NT1  psicologia del treball  

NT2  absentisme  
NT2  satisfacció a la feina  
NT2  tensió psíquica  

Eritrea  
MT  7221 Àfrica  
MT  7231 geografia econòmica  
UF  estat d’Eritrea  
BT1  Corn d’Àfrica  

BT2  Àfrica oriental  
BT3  Àfrica subsahariana  

BT1  països de l’ACP  

Eritrea, estat d’  
USE  Eritrea (7221+7231) 

erma, terra — (5621) 

erms  
USE  terra erma (5621) 

erosió  
MT  5216 deterioració del medi ambient  
BT1  desastre natural  

BT2  degradació del medi ambient  
RT  ciència del sòl  
RT  protecció del litoral  

erotisme  
USE  sexualitat (3611) 

error judicial  
MT  1221 justícia  
BT1  sentència  
RT  recusació  

error mèdic  
MT  2841 sanitat  
BT1  drets del malalt  

BT2  dret mèdic  
BT3  organització sanitària  

BT4  política sanitària  
RT  responsabilitat  
RT  secret professional  

Ertzaintza  
USE  policia autonòmica (0431) 
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erupció cutània  
USE  malaltia de la pell (2841) 

erupció volcànica  
MT  5216 deterioració del medi ambient  
BT1  desastre natural  

BT2  degradació del medi ambient  
RT  vulcanologia  

*Es, Bòrdes,  — (7211+9999) 

ESA  
USE  Agència Espacial Europea (7611) 

esbarjo  
USE  lleure (2826) 

escala de salaris  
MT  4421 administració i remuneració del personal  
UF  escala mòbil de salaris  
UF  salari mòbil  
BT1  fixació del salari  

BT2  política salarial  

escala, dret d’ — (4806) 

escala, economia d’ — (6406) 

escala mecànica  
USE  ascensor (6831) 

escala mòbil de salaris  
USE  escala de salaris (4421) 

*Escala, l’  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Empordà  

escales, assistència en les — (4826) 

escalfor d’escapament  
USE  emissió de calor (5216) 

escalfor industrial  
USE  calefacció (6831) 

escalfor, recuperació de l’  
USE  recuperació d’energia (6606) 

escalunya  
USE  hortalissa de bulb (6006) 

escamarlà  
USE  crustaci (5641) 

escampada  
USE  adob del sòl (5621) 

Escandinau, Consell  
USE  Consell Nòrdic (7611) 

escandinau, país  
USE  Europa del Nord (7206) 

Escandinàvia  
USE  Europa del Nord (7206) 

escàndol polític  
USE  moralitat de la classe política (0431) 

escàner  
SN  Perifèric que digitalitza imatges i textos.  
MT  3236 informàtica i tractament de dades  
BT1  unitat perifèrica  

BT2  equip informàtic  
BT3  indústria informàtica  

RT  digitalització  
RT  reconeixement òptic de caràcters  

escàner mèdic  
USE  material medicoquirúrgic (2841) 

Escània  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*UF  *Skaane  
BT1  Suècia Meridional  

BT2  regions de Suècia  

escapament, escalfor d’  
USE  emissió de calor (5216) 

escapament, gas d’  
USE  gas de combustió (5216) 

*Escarp, la, Granja d’ — (7211+9999) 

escassetat  
MT  2016 intercanvis econòmics  
BT1  abastament  
RT  ajuda alimentària  

escassetat d’aliments  
MT  2841 sanitat  
BT1  nutrició  
NT1  desnutrició  
NT1  fam  
RT  malnutrició  
RT  pèrdua de la collita  

escassetat de mà d’obra  
SN  Situació en què la demanda d’ocupació és in-

ferior a l’oferta.  
MT  4411 mercat laboral  
UF  manca de mà d’obra  
UF  manca de personal  
BT1  necessitat de mà d’obra  

BT2  mercat laboral  

*Escaules, Boadella i les  — (9999) 

ESCB  
USE  Sistema Europeu de Bancs Centrals (2411) 

escintil·lografia  
USE  diagnosi mèdica (2841) 

escissió d’empreses  
SN  Operació per la qual una societat aporta tots els 

béns o les activitats a dues o més societats pre-
existents o noves.  

MT  4006 organització de l’empresa  
BT1  concentració econòmica  

escissió d’un partit  
USE  escissió política (0411) 

escissió política  
MT  0411 partit polític  

UF  escissió d’un partit  
BT1  organització dels partits  

esclavitud  
MT  1236 drets i llibertats  
UF  treball forçós  
BT1  dret de l’individu  
RT  camp de concentració  
RT  clàusula social  
RT  tràfic de persones  

*esclerosi en plaques  
*USE  malaltia del sistema nerviós (2841) 

esclerosi múltiple  
USE  malaltia del sistema nerviós (2841) 

escó parlamentari  
MT  0416 procediment electoral i sistema de votació  
NT1  escó vacant  
NT1  repartiment d’escons  

NT2  clàusula de repartiment  
NT2  quocient electoral  

escó vacant  
MT  0416 procediment electoral i sistema de votació  
BT1  escó parlamentari  
RT  eleccions parcials  

Escòcia  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions de la Gran Bretanya  

escola  
USE  centre d’ensenyament (3211) 

escola a l’estranger  
MT  3211 ensenyament  
UF  Col·legi Espanyol  
BT1  centre d’ensenyament  

escola bressol  
USE  escola infantil (3211) 

escola de conducció  
USE  ensenyament de la conducció (4806) 

*Escola de Policia de Catalunya  
*MT  0431 vida política i seguretat pública  
*BT1  policia  

*BT2  ordre públic  
*BT3  seguretat pública  

escola europea  
MT  3211 ensenyament  
BT1  centre d’ensenyament  

Escola Europea de Policia  
MT  1016 construcció europea  
UF  CEPOL  
BT1  cooperació policíaca UE  

BT2  espai de llibertat, seguretat i justícia  
BT3  Unió Europea  

RT  policia  

escola experimental  
USE  nova pedagogia (3206) 

escola, gran  
USE  ensenyament superior (3211) 
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escola infantil  
MT  3211 ensenyament  
UF  escola bressol  
UF  parvulari  
BT1  educació preescolar  

BT2  nivell d’ensenyament  
*RT  guarda d’infants  

escola internacional  
MT  3211 ensenyament  
BT1  centre d’ensenyament  

escola lliure  
USE  ensenyament privat (3211) 

escola oberta  
USE  nova pedagogia (3206) 

escola particular  
USE  ensenyament privat (3211) 

escola pilot  
USE  nova pedagogia (3206) 

escola politècnica  
USE  ensenyament superior (3211) 

escola primària  
USE  ensenyament primari (3211) 

escola professional  
USE  ensenyament professional (3211) 

escola pública  
USE  ensenyament públic (3211) 

escola secundària  
USE  ensenyament secundari (3211) 

escola superior  
USE  ensenyament superior (3211) 

*escola taller  
*USE  formació professional (4406) 

escola tècnica superior  
USE  ensenyament superior (3211) 

escola, violència a l’ — (2826) 

escola-indústria, relació — (3216) 

escola-vida professional, relació — (3216) 

*escolar (TAE), taller d’adaptació   
*USE  *servei educatiu (3216) 

escolar, abandó — (3206) 

*escolar, abandonament   
*USE  abandó escolar (3206) 

escolar, absència  
USE  presència escolar (3216) 

escolar, absentisme  
USE  presència escolar (3216) 

*escolar, activitat  — (3216) 

escolar, adaptació — (3216) 

escolar, administració  
USE  administració de l’ensenyament (3216) 

*escolar, assetjament   
*USE  violència a l’escola (2826) 

escolar, assignació  
USE  assignació per a estudis (3216) 

escolar, assistència  
USE  presència escolar (3216) 

*escolar, biblioteca   
*USE  biblioteca pública (3221) 

escolar, calendari — (3216) 

escolar, centre  
USE  centre d’ensenyament (3211) 

*escolar complementària, activitat  — (3216) 

escolar, consell  
USE  administració de l’ensenyament (3216) 

escolar, distribució de l’horari  
USE  calendari escolar (3216) 

escolar, edat — (3216) 

escolar, endarreriment — (3216) 

escolar, fracàs  
USE  endarreriment escolar (3216) 

escolar, graduat  
USE  títol d’estudis (3216) 

escolar, inspecció — (3216) 

escolar, intercanvi — (3206) 

escolar, internat — (3211) 

escolar, legislació — (3206) 

escolar, llibre — (3216) 

escolar, manual  
USE  llibre escolar (3216) 

escolar, mapa — (3216) 

escolar, material  
USE  material d’ensenyament (3216) 

escolar, medi — (3216) 

escolar, medicina — (2841) 

escolar, menjador — (3216) 

escolar, mobilitat — (3216) 

escolar, obligació  
USE  ensenyament obligatori (3211) 

escolar, orientació — (3216) 

escolar, població  
USE  alumnat (3216) 

escolar, presència — (3216) 

escolar, programa  
USE  programa d’ensenyament (3216) 

escolar, radiodifusió  
USE  ensenyament a distància (3206) 

escolar, recuperació  
USE  endarreriment escolar (3216) 

escolar, reinserció — (3216) 

escolar, resultat — (3216) 

*escolar, retard   
*USE  endarreriment escolar (3216) 

escolar, sistema  
USE  sistema d’ensenyament (3216) 

escolar, suport  
USE  endarreriment escolar (3216) 

escolar, transport — (3216) 

escolar, treball — (3216) 

escolar, vida — (3216) 

escolar, xarxa  
USE  mapa escolar (3216) 

escolaritat  
USE  durada dels estudis (3206) 

escolaritat, abandó de l’  
USE  abandó escolar (3206) 

escolaritat, certificat d’  
USE  títol d’estudis (3216) 

escolaritat, despeses d’ — (3216) 

escolaritat obligatòria  
USE  ensenyament obligatori (3211) 

escolaritat, prolongació de l’  
USE  durada dels estudis (3206) 

escolarització  
MT  3206 educació  
*UF  *demanda de places escolars  
*UF  *matriculació d’alumnes  
BT1  política educativa  
RT  drets de l’infant  
RT  ensenyament obligatori  
RT  mapa escolar  

*escolarització compartida (UEC), unitat d’  
*USE  *servei educatiu (3216) 

escolarització, manca d’  
USE  ensenyament obligatori (3211) 

*escolars, demanda de places   
*USE  escolarització (3206) 

escolta administrativa  
USE  protecció de les comunicacions (1236) 

escolta il·legal  
USE  protecció de les comunicacions (1236) 
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escolta informàtica  
USE  protecció de les comunicacions (1236) 

escolta telefònica  
USE  protecció de les comunicacions (1236) 

escombraries  
USE  residu (5216) 

escombraries, correu  
USE  publicitat electrònica no sol·licitada (2031) 

escombraries domèstiques  
USE  residu domèstic (5216) 

escons, atribució d’  
USE  repartiment d’escons (0416) 

escons, distribució d’  
USE  repartiment d’escons (0416) 

escons, repartiment d’ — (0416) 

escorcoll domiciliari  
MT  1221 justícia  
BT1  procediment penal  

BT2  procediment judicial  

escòria  
USE  subproducte metàl·lic (6816) 

*Escornalbou, Vilanova d’ — (7211+9999) 

escorxador  
USE  indústria càrnia (6031) 

escorxador, animal d’ — (5631) 

escorxador, rebuig d’  
USE  residu agrícola (5216) 

escriptor  
USE  professió literària (2831) 

escriptori, article d’  
USE  material d’oficina (6846) 

escriptori, objectes d’  
USE  material d’oficina (6846) 

escrita, pregunta — (0421) 

escriure, màquina d’  
USE  màquina d’oficina (6826) 

escrutini  
MT  0416 procediment electoral i sistema de votació  
UF  acta de proclamació d’electes  
UF  acta electoral  
UF  recompte de vots  
BT1  votació  
NT1  distribució de vots  
NT1  resultat electoral  
NT1  vot en blanc  
NT1  vot nul  
NT1  vots vàlids  

escrutini, verificació de l’ — (0416) 

escultor  
USE  professió artística (2831) 

escultura  
MT  2831 cultura i religió  
BT1  belles arts  

BT2  arts  

escuma de poliuretà  
USE  matèria plàstica (6811) 

escumós, vi — (6021) 

escumós, vi no — (6021) 

escut  
USE  bandera (2831) 

ESF  
USE  Fons Social Europeu (1021) 

esglaonament de les vacances  
MT  2826 vida social  
BT1  vacances  

BT2  lleure  

església  
MT  2831 cultura i religió  
BT1  religió  
NT1  concili  

església i estat, separació d’  
USE  relació església-estat (0436) 

església-estat, relació — (0436) 

Eslovaca, República  
USE  Eslovàquia (7206+7231+7236) 

Eslovàquia  
MT  7206 Europa  
MT  7231 geografia econòmica  
MT  7236 geografia política  
UF  República Eslovaca  
BT1  Europa central i oriental  
BT1  estat membre UE  
BT1  països de l’OCDE  
BT1  països de l’OTAN  
BT1  països del Consell d’Europa  
RT  regions d’Eslovàquia  

Eslovàquia, regions d’ — (7211) 

Eslovènia  
MT  7206 Europa  
MT  7231 geografia econòmica  
MT  7236 geografia política  
UF  República d’Eslovènia  
BT1  Europa central i oriental  
BT1  estat membre UE  
BT1  països de l’OTAN  
BT1  països del Consell d’Europa  
RT  regions d’Eslovènia  

Eslovènia central  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions d’Eslovènia  

Eslovènia meridional  
USE  Eslovènia sud-oriental (7211) 

Eslovènia, regions d’ — (7211) 

Eslovènia, República d’  
USE  Eslovènia (7206+7231+7236) 

Eslovènia sud-oriental  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*UF  *Baixa Carniola  
*UF  *Dolenjska  
UF  Eslovènia meridional  
BT1  regions d’Eslovènia  

esmena  
MT  0426 treballs parlamentaris  
UF  vet parlamentari  
BT1  procediment legislatiu  

ESO  
USE  ensenyament secundari (3211) 

esoterisme  
USE  secta religiosa (2831) 

espacial, coet  
USE  llançadora espacial (4826) 

espacial, estació  
USE  estació orbital (6416) 

Espacial Europea, Agència — (7611) 

Espacial i Tecnologia, Centre Europeu d’Investigació  
USE  Agència Espacial Europea (7611) 

espacial, investigació — (6416) 

espacial, llançadora — (4826) 

espacial, medicina  
USE  investigació espacial (6416) 

espacial, nau  
USE  llançadora espacial (4826) 

espacial, navegació — (4826) 

Espacial, Organització Europea de Recerca  
USE  Agència Espacial Europea (7611) 

espacial, política — (6416) 

espacial, propulsió  
USE  tècnica espacial (4826) 

espacial, tècnica — (4826) 

espacial, tecnologia  
USE  tècnica espacial (4826) 

espacial, transbordador  
USE  llançadora espacial (4826) 

espacial, transport — (4826) 

espacial tripulat, vol  
USE  navegació espacial (4826) 

espacial, vehicle — (4826) 

espacial, vol  
USE  navegació espacial (4826) 

Espacials (ESRO), Organització Europea d’In-
vestigacions  
USE  Agència Espacial Europea (7611) 
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espacials, llançament de vehicles  
USE  tècnica espacial (4826) 

espacials, responsabilitat dels objectes  
USE  utilització de l’espai (1231) 

espagueti  
USE  pasta alimentària (6026) 

espai aeri  
MT  1231 dret internacional  
BT1  dret aeronàutic  

BT2  dret internacional públic  
RT  transport aeri  

espai, arma de l’ — (0821) 

espai audiovisual europeu  
MT  3226 comunicació  
BT1  política audiovisual  

BT2  política de comunicació  

espai, ciència de l’ — (3606) 

espai de llibertat, seguretat i justícia  
SN  Abasta activitats del primer pilar (lliure circulació 

de persones, asil, immigració, cooperació judi-
cial en l’àmbit civil) i del tercer pilar (cooperació 
policíaca i cooperació judicial en l’àmbit penal).  

MT  1016 construcció europea  
UF  ELSJ  
UF  justícia i interior (JAI)  
BT1  Unió Europea  
NT1  cooperació judicial civil a la Unió Europea  
NT1  cooperació judicial penal UE  

NT2  Eurojust  
NT2  manament de detenció europeu  

NT1  cooperació policíaca UE  
NT2  Escola Europea de Policia  
NT2  Europol  

NT1  òrgan de cooperació judicial i policial UE  
RT  espai judicial europeu  
RT  frontera exterior de la Unió Europea  
RT  lliure circulació de persones  
RT  passaport europeu  
RT  política de visats  

espai, dret de l’ — (1231) 

espai econòmic  
USE  regió econòmica (1616) 

Espai Econòmic Europeu  
MT  1016 construcció europea  
UF  EEE  
BT1  acord d’associació CE  

BT2  acord CE  
BT3  relacions de la Unió Europea  

RT  AELC  
RT  acord de lliure comerç  

espai, exploració de l’  
USE  utilització de l’espai (1231) 

espai, gestió de l’ — (5206) 

espai industrial europeu  
MT  6806 política i estructura industrials  
UF  indústria europea  
BT1  política industrial comunitària  

BT2  política industrial  
RT  competitivitat  

RT  cooperació industrial  
RT  política comunitària d’investigació  
RT  productivitat  

espai judicial europeu  
MT  0811 política de cooperació  
BT1  cooperació judicial  

BT2  política de cooperació  
RT  cooperació política europea  
RT  espai de llibertat, seguretat i justícia  

espai marítim  
MT  1231 dret internacional  
BT1  dret del mar  

BT2  dret internacional públic  
NT1  aigües comunitàries  
NT1  aigües interiors  
NT1  aigües internacionals  
NT1  estret  
NT1  golf  
RT  plataforma continental  
RT  política pesquera  
RT  zona pesquera  

espai, militarització de l’ — (0816) 

espai natural protegit  
USE  reserva natural (5206) 

espai natural sensible  
USE  zona sensible (5216) 

espai, ordenació de l’  
USE  gestió de l’espai (5206) 

espai, propietat de l’ — (1231) 

espai protegit  
USE  zona protegida (5206) 

espai rural  
USE  hàbitat rural (2846) 

espai social europeu  
MT  2826 vida social  
BT1  política social europea  

BT2  política social  

espai ultraterrestre  
MT  1231 dret internacional  
BT1  dret de l’espai  

BT2  dret internacional públic  

espai, utilització de l’ — (1231) 

espai, utilització pacífica de l’  
USE  utilització de l’espai (1231) 

espaiament dels naixements  
USE  control de natalitat (2806) 

Espanya  
MT  7206 Europa  
MT  7231 geografia econòmica  
MT  7236 geografia política  
UF  Regne d’Espanya  
BT1  Europa meridional  
BT1  estat membre UE  
BT1  països de l’OCDE  
BT1  països de l’OTAN  
BT1  països de la UEO  

BT1  països del Consell d’Europa  
RT  regions d’Espanya  

Espanya, Banc d’  
USE  banc central (2411) 

Espanya, Banc Hipotecari d’  
USE  caixa hipotecària (2416) 

Espanya, comunitats autònomes d’  
USE  regions d’Espanya (7211) 

(Espanya), la Manxa  
USE  Castella-la Manxa (7211) 

Espanya, regions d’ — (7211) 

Espanya, Regne d’  
USE  Espanya (7206+7231+7236) 

Espanyol, Col·legi  
USE  escola a l’estranger (3211) 

*Espanyol, la, Torre de l’ — (7211+9999) 

Espanyola d’Organitzacions Empresarials, Con-
federació  
USE  organització patronal (4426) 

*espanyola, llengua   
*USE  *llengua castellana (3611) 

espanyola, països de parla  
USE  grup lingüístic (2821) 

espargiment  
USE  adob del sòl (5621) 

espàrrec  
USE  hortalissa perenne (6006) 

*Esparreguera  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Llobregat  

especejament de carns, sala d’  
USE  indústria càrnia (6031) 

espècia  
USE  planta aromàtica (6006) 

especial a la importació, impost  
USE  gravamen sobre les importacions (2446) 

especial, acer  
USE  acers especials (6816) 

especial, comissió — (0421) 

especial de Hong Kong, regió administrativa  
USE  Hong Kong (7226+7231) 

especial de Macau, regió administrativa  
USE  Macau (7226) 

especial, destil·lació  
USE  destil·lació (6036) 
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especial, educació — (3211) 

especial, ensenyament  
USE  educació especial (3211) 

especial, entitat financera amb estatut — 
(2416) 

especial, excedència — (4416) 

especial, impost — (2446) 

especial, metall — (6816) 

especial, permís  
USE  excedència especial (4416) 

especial, polímer — (6411) 

especial, preu  
USE  preu reduït (2451) 

especial, procediment — (1221) 

especial, procediment penal  
USE  procediment penal (1221) 

especial, reserva  
USE  reserva comptable (4026) 

especial sobre les exportacions, gravamen  
USE  gravamen sobre les exportacions (2446) 

especial sobre les importacions, gravamen  
USE  gravamen sobre les importacions (2446) 

especial sobre les importacions, impost  
USE  gravamen sobre les importacions (2446) 

especial, tarifa  
USE  preu reduït (2451) 

especialista, metge  
USE  metge (2841) 

especialitat mèdica  
MT  2841 sanitat  
BT1  medicina  

BT2  ciències mèdiques  
*NT1  *cardiologia  
*NT1  *dermatologia  
NT1  ginecologia  
NT1  medicina general  
NT1  neurologia  
NT1  odontologia  
*NT1  *oftalmologia  
*NT1  *oncologia  
NT1  pediatria  
NT1  psiquiatria  
*NT1  *reumatologia  
*NT1  *urologia  

especialització, acord d’ — (4031) 

especialització aranzelària  
USE  especificació aranzelària (2011) 

especialització de la producció  
MT  6406 producció  
BT1  política de producció  
RT  especialització dels intercanvis comercials  

especialització dels intercanvis comercials  
MT  2021 comerç internacional  
BT1  divisió internacional del treball  

BT2  comerç internacional  
RT  especialització de la producció  
RT  intercanvi comercial  

especialització professional  
USE  reciclatge professional (4406) 

especialitzada, agència comunitària  
USE  organisme i agència de la UE (1006) 

especialitzat CE, organisme  
USE  organisme i agència de la UE (1006) 

especialitzat de les Nacions Unides, organis-
me — (7606) 

especialitzat, obrer — (4411) 

especialitzats, coneixements tècnics  
USE  coneixements tècnics (6411) 

especialitzats en afers comunitaris, conferència 
d’òrgans  
USE  COSAC (0421) 

especials, acers — (6816) 

especials de gir, drets — (2406) 

espècie, ajuda en — (0811) 

espècie bovina  
USE  boví (5626) 

espècie, captura per — (5641) 

espècie en perill d’extinció  
USE  espècie protegida (5211) 

espècie marina  
MT  5211 medi natural  
UF  fauna marina  
UF  flora marina  
BT1  vida silvestre  
RT  medi marí  

espècie ovina  
USE  oví (5626) 

espècie piscícola  
USE  peix (5641) 

espècie porcina  
USE  porcí (5626) 

espècie protegida  
MT  5211 medi natural  
UF  espècie en perill d’extinció  
BT1  vida silvestre  
RT  parc zoològic  
RT  protecció de la fauna  
RT  protecció de la flora  
RT  zona protegida  
RT  zoologia  

espècie, remuneració en — (4421) 

espècies, diversitat de les  
USE  biodiversitat (5211) 

específic farmacèutic  
USE  producte farmacèutic (2841) 

específic sobre el consum, impost  
USE  impost especial (2446) 

especificació  
USE  especificació tècnica (6411) 

especificació aranzelària  
MT  2011 política aranzelària  
UF  especialització aranzelària  
BT1  nomenclatura aranzelària  

BT2  aranzel duaner  

especificació pressupostària  
MT  2436 hisenda pública i política pressupostària  
UF  classificació pressupostària  
BT1  política pressupostària  

especificació tècnica  
MT  6411 tecnologia i reglamentació tècnica  
UF  especificació  
BT1  reglamentació tècnica  

específics, impost sobre consums  
USE  impost especial (2446) 

específics, zona amb inconvenients  
USE  zona agrària desfavorida (5606) 

espectacle d’animals  
SN  L’utilitzarem per a qualsevol espectacle o mani-

festació pública que faci servir animals.  
MT  2826 vida social  
UF  combat d’animals  
UF  corrida  
UF  cursa d’animals  
UF  tauromàquia  
UF  toreig  
BT1  lleure  
RT  protecció dels animals  

espectacle esportiu  
MT  2826 vida social  
UF  competició esportiva  
UF  manifestació esportiva  
BT1  esport  

BT2  lleure  
NT1  jocs olímpics  
RT  violència en espectacles esportius  

espectacles  
SN  N’exclourem els espectacles d’animals i els es-

pectacles esportius.  
MT  2831 cultura i religió  
UF  ball  
UF  ballet  
UF  circ  
UF  concert  
UF  dansa  
UF  òpera  
UF  teatre  
BT1  arts  

espectacles esportius, violència en — (2826) 

espectrofotometria  
USE  espectrometria (3606) 

espectrografia  
USE  espectrometria (3606) 
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espectrometria  
MT  3606 ciències naturals i aplicades  
UF  anàlisi espectroscòpica  
UF  espectrofotometria  
UF  espectrografia  
UF  espectrometria atòmica  
UF  espectrometria d’emissió  
UF  espectrometria de massa  
UF  espectrometria molecular  
UF  espectrometria òptica  
BT1  ciències físiques  

espectrometria atòmica  
USE  espectrometria (3606) 

espectrometria d’emissió  
USE  espectrometria (3606) 

espectrometria de massa  
USE  espectrometria (3606) 

espectrometria molecular  
USE  espectrometria (3606) 

espectrometria òptica  
USE  espectrometria (3606) 

espectroscòpica, anàlisi  
USE  espectrometria (3606) 

especulació del sòl  
USE  especulació immobiliària (2846) 

especulació immobiliària  
MT  2846 urbanisme i construcció  
UF  especulació del sòl  
BT1  política de construcció  
RT  mercat de la propietat rústica i urbana  

especulatiu, capital — (2421) 

*espera per a serveis sanitaris, llista d’ — (2841) 

esperança de vida  
MT  2816 demografia i població  
UF  durada de la vida  
UF  longevitat  
UF  mitjana de vida  
BT1  demografia  

esperit d’empresa  
SN  Voluntat o gust de crear i dur a terme empreses 

socials o comercials.  
MT  4006 organització de l’empresa  
UF  esperit empresarial  
BT1  vida de l’empresa  
RT  empresari  

esperit empresarial  
USE  esperit d’empresa (4006) 

esperit europeu  
USE  moviment europeu (0811) 

esperma, banc d’  
USE  procreació artificial (2806) 

esperma, donació d’  
USE  procreació artificial (2806) 

espessidor  
USE  agent de textura (6036) 

*espígol  
*USE  planta aromàtica (6006) 

espinac  
USE  hortalissa de fulla (6006) 

*Espinelves  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Osona  

espionatge  
MT  0821 defensa  
UF  Echelon  
BT1  servei secret  

BT2  força de natura militar  
BT3  exèrcit  

RT  espionatge industrial  
RT  protecció de les comunicacions  

espionatge industrial  
MT  6411 tecnologia i reglamentació tècnica  
BT1  fabricació industrial  
RT  espionatge  
RT  pirateria informàtica  

espionatge informàtic  
USE  protecció de les comunicacions (1236) 

espirituosa, beguda  
USE  beguda alcohòlica (6021) 

*Espluga Calba, l’  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Garrigues  

*Espluga de Francolí, l’  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Conca de Barberà  

*Esplugues de Llobregat  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Llobregat  

*Espolla  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Empordà  

*Esponellà  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  

*BT3  regions d’Espanya  
*BT1  *Pla de l’Estany  

espongiforme bovina, encefalopatia — (5631) 

*espongiforme transmissible, encefalopatia   
*USE  malaltia del sistema nerviós (2841) 

Espòrades del Nord  
USE  Tessàlia (7211) 

esporgada  
USE  manteniment de conreus (5621) 

esport  
MT  2826 vida social  
UF  esport amateur  
UF  esport no professional  
UF  esportista amateur  
UF  esportista no professional  
BT1  lleure  
NT1  caça  
NT1  espectacle esportiu  

NT2  jocs olímpics  
NT1  esport professional  
NT1  instal·lació esportiva  
NT1  organització esportiva  
NT1  pesca esportiva  
RT  dopatge  
RT  educació física  

esport amateur  
USE  esport (2826) 

esport, article d’ — (6846) 

Esport, Carta Europea contra el Dopatge a l’  
USE  dopatge (2826) 

esport no professional  
USE  esport (2826) 

esport professional  
MT  2826 vida social  
UF  esportista professional  
BT1  esport  

BT2  lleure  

esportista amateur  
USE  esport (2826) 

esportista no professional  
USE  esport (2826) 

esportista professional  
USE  esport professional (2826) 

esportiu, centre  
USE  instal·lació esportiva (2826) 

esportiu, club  
USE  organització esportiva (2826) 

esportiu, equipament  
USE  instal·lació esportiva (2826) 

esportiu, espectacle — (2826) 

esportiu, organisme  
USE  organització esportiva (2826) 
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esportiu, pavelló  
USE  instal·lació esportiva (2826)

esportiu, port  
USE  instal·lació portuària (4821) 

esportiu, vaixell  
USE  embarcació de plaer (4821) 

esportius, violència en espectacles — (2826) 

esportiva, associació  
USE  organització esportiva (2826) 

esportiva, competició  
USE  espectacle esportiu (2826) 

esportiva, federació  
USE  organització esportiva (2826) 

esportiva, instal·lació — (2826) 

esportiva, institució  
USE  organització esportiva (2826) 

esportiva, manifestació  
USE  espectacle esportiu (2826) 

esportiva, organització — (2826) 

esportiva, participació CE en una manifestació  
USE  patrocini comunitari (1016) 

esportiva, pesca — (2826) 

espòs  
USE  persona casada (2806) 

esposa  
USE  persona casada (2806) 

*Espot  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Pallars Sobirà  

*Espunyola, l’  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Berguedà  

Esquadra, Mossos d’  
USE  policia autonòmica (0431) 

*Esquadra, policia de la Generalitat-Mossos d’  
*USE  policia autonòmica (0431) 

esquerra  
USE  esquerra política (0411) 

esquerra, extrema — (0411) 

esquerra política  
MT  0411 partit polític  
UF  esquerra  
BT1  tendència política  

esquerra radical  
USE  extrema esquerra (0411) 

esquerranisme  
MT  0406 marc polític  
UF  extremisme d’esquerres  
UF  radicalisme d’esquerres  
UF  ultraesquerranisme  
BT1  ideologia política  
RT  extrema esquerra  

esquerres, extremisme d’  
USE  esquerranisme (0406) 

esquerres, radicalisme d’  
USE  esquerranisme (0406) 

esquimal  
USE  població autòctona (2816) 

esquist bituminós  
USE  matèria bituminosa (6611) 

(ESRO), Organització Europea d’Investigacions 
Espacials  
USE  Agència Espacial Europea (7611) 

essencial, oli — (6016) 

essencials, necessitats  
USE  necessitats fonamentals (1611) 

Est, Alemanya de l’  
USE  Alemanya RDA (7236) 

Est, Àsia de l’  
USE  Extrem Orient (7226) 

Est, Comunitat d’Àfrica de l’  
USE  Comunitat de l’Àfrica oriental (7616) 

Est d’Anglaterra  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
UF  East Anglia  
UF  East of England  
BT1  Anglaterra  

BT2  regions de la Gran Bretanya  

est de Finlàndia  
USE  Finlàndia Oriental (7211) 

Est, Europa de l’  
USE  Europa central i oriental (7206) 

Est, Midlands de l’ — (7211) 

Est, països de l’ — (7236) 

Est, països de l’Europa central i de l’  
USE  països de l’Europa central i oriental (7231) 

Est, relacions Alemanya Occidental-Alemanya 
de l’  
USE  relacions entre les dues Alemanyes (0806) 

estabilitat de preus  
MT  2451 preus  
BT1  política de preus  
RT  acord sobre productes bàsics  
RT  criteri de convergència  
RT  regularització del mercat  

estabilitat econòmica  
USE  estabilització econòmica (1611) 

Estabilitat i Creixement, Pacte d’  
USE  pacte d’estabilitat (2411) 

estabilitat laboral  
SN  Relació o contracte de treball que garanteix un 

període de treball de llarga durada.  
MT  4406 ocupació  
UF  garantia d’ocupació  
UF  ocupació amenaçada  
UF  ocupació permanent  
UF  ocupació precària  
UF  precarietat de l’ocupació  
UF  protecció de l’ocupació  
UF  seguretat en l’ocupació  
BT1  política d’ocupació  
RT  acomiadament  
RT  treball temporal  

estabilitat, pacte d’ — (2411) 

estabilitat, programa d’ — (2436) 

estabilització de la renda  
MT  1606 política econòmica  
BT1  política de rendes  

BT2  política econòmica  
RT  estabilització econòmica  

estabilització de les cotitzacions  
USE  regularització del mercat (2006) 

estabilització del mercat  
USE  regularització del mercat (2006) 

estabilització dels ingressos d’exportació  
USE  Stabex (1016) 

estabilització dels ingressos d’exportació, Siste-
ma d’  
USE  Stabex (1016) 

estabilització econòmica  
MT  1611 creixement econòmic  
UF  estabilitat econòmica  
BT1  cicle econòmic  
RT  acord d’estabilització i d’associació  
RT  estabilització de la renda  
RT  regularització del mercat  

estabilització i d’associació, acord d’ — (1016) 

estabilitzador agrari  
USE  estabilitzador pressupostari (1021) 

estabilitzador agropressupostari  
USE  estabilitzador pressupostari (1021) 

estabilitzador pressupostari  
MT  1021 finances comunitàries  
UF  estabilitzador agrari  
UF  estabilitzador agropressupostari  
BT1  disciplina pressupostària CE  

BT2  elaboració del pressupost comunitari  

estabilitzant  
USE  agent de textura (6036) 

estable  
USE  edifici d’ús agrícola (5626) 
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estable, cria en  
USE  estabulació (5631) 

establiment  
MT  4006 organització de l’empresa  
BT1  estructura de l’empresa  
NT1  agència a l’estranger  
NT1  agència regional  
NT1  filial  
NT1  seu social  
NT1  societat matriu  
NT1  sucursal  

establiment benèfic  
USE  equipament social (2836) 

establiment d’educació vigilada  
USE  centre d’educació vigilada (1216) 

establiment de jocs  
MT  2826 vida social  
UF  casa de joc  
UF  casino  
BT1  joc  

BT2  lleure  

establiment del pressupost  
USE  elaboració del pressupost (2441) 

establiment del pressupost comunitari  
USE  elaboració del pressupost comunitari (1021) 

establiment, dret d’ — (4406) 

establiment farmacèutic  
MT  2841 sanitat  
UF  farmàcia  
UF  oficina de farmàcia  
BT1  organització sanitària  

BT2  política sanitària  
RT  farmacologia  

establiment hospitalari  
MT  2841 sanitat  
UF  centre hospitalari  
UF  clínica  
UF  hospital  
UF  policlínica  
BT1  servei sanitari  

BT2  política sanitària  

establiment, llibertat d’  
USE  dret d’establiment (4406) 

establiment penitenciari  
MT  1216 dret penal  
UF  centre penitenciari  
UF  institució penitenciària  
UF  mòdul d’alta seguretat  
UF  penal  
UF  penitenciari  
UF  presó  
UF  presó d’alta seguretat  
BT1  dret penitenciari  
NT1  centre d’educació vigilada  

establiment psiquiàtric  
MT  2841 sanitat  
UF  hospital psiquiàtric  
BT1  servei sanitari  

BT2  política sanitària  
RT  psiquiatria  

establiment públic  
USE  institució pública (0436) 

establiments humans (CNUEH), Centre de les 
Nacions Unides per als  
USE  ONU Hàbitat (7606) 

establiments humans (PNUEH), Programa de 
les Nacions Unides per als  
USE  ONU Hàbitat (7606) 

estabulació  
SN  Cria d’animals en estables.  
MT  5631 activitat agropecuària  
UF  cria en estable  
BT1  cria de bestiar  

estació d’autobusos  
MT  2846 urbanisme i construcció  
BT1  equipament col·lectiu  

BT2  urbanisme  
RT  autobús  
*RT  infraestructura de transports  

estació de bombament  
USE  ordenació hidràulica (6831) 

estació de ferrocarril  
MT  4816 transport terrestre  
*UF  *estació de tren  
UF  estació ferroviària  
BT1  xarxa ferroviària  

BT2  transport ferroviari  
BT3  transport terrestre  

*RT  infraestructura de transports  

*estació de tren  
*USE  estació de ferrocarril (4816) 

estació depuradora  
USE  tractament de l’aigua (5206) 

estació energètica  
USE  planta elèctrica (6621) 

estació espacial  
USE  estació orbital (6416) 

estació experimental agrícola  
MT  5606 política agrària  
UF  centre d’experimentació agrícola  
BT1  investigació agronòmica  

BT2  política agrària  

estació ferroviària  
USE  estació de ferrocarril (4816) 

estació orbital  
MT  6416 investigació i propietat intel·lectual  
UF  estació espacial  
BT1  investigació espacial  

BT2  política espacial  
RT  vehicle espacial  

estacional, atur — (4406) 

estacional, fluctuació  
USE  fluctuació conjuntural (1611) 

estacional, migració  
USE  migració de temporada (2811) 

estacional, treball — (4406) 

estacionament de tropes  
USE  desplegament de forces (0821) 

estacionament, preu d’ — (4806) 

estacionament, zona d’  
USE  aparcament (2846) 

estacionària, economia  
USE  estancament econòmic (1611) 

estada hospitalària  
USE  hospitalització (2841) 

estadi  
USE  instal·lació esportiva (2826) 

estadista  
USE  polític (0431) 

estadístic, control  
USE  estadística (1631) 

estadístic, mètode — (1631) 

estadístic, quadre  
USE  estadística (1631) 

estadística  
MT  1631 anàlisi econòmica  
UF  anàlisi estadística  
UF  control estadístic  
UF  dada estadística  
UF  enquesta estadística  
UF  font estadística  
UF  informació estadística  
UF  quadre estadístic  
UF  taula estadística  
NT1  cens  
NT1  distribució geogràfica  
NT1  estadística comunitària  
NT1  estadística econòmica  
NT1  estadística internacional  
NT1  estadística nacional  
NT1  estadística oficial  
NT1  estadística regional  
NT1  mètode estadístic  
NT1  nomenclatura  
NT1  ràtio  
NT1  sondeig  

NT2  mostreig  
RT  balanç energètic  
RT  Eurostat  
RT  enquesta econòmica  
RT  estadística agrària  
RT  estadística comercial  
RT  estadística d’educació  
RT  estadística de defensa  
RT  estadística de l’ocupació  
RT  estadística de producció  
RT  estadística de sanitat  
RT  estadística de transports  
RT  estadística de turisme  
RT  estadística demogràfica  
RT  estadística financera  
RT  estadística forestal  
RT  estadística industrial  
RT  estadística pesquera  
RT  estadístiques del medi ambient  
RT  matemàtiques  
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RT  mètode d’investigació  
RT  mortalitat  

estadística agrària  
MT  5616 sistema d’explotació agrària  
BT1  resultat de l’explotació agrària  
NT1  cens agrari  
RT  estadística  
RT  estadística forestal  

estadística, anàlisi  
USE  estadística (1631) 

estadística comercial  
MT  2031 comercialització  
BT1  comercialització  
RT  estadística  
RT  estadística econòmica  

Estadística, Comissió d’  
USE  comissió tècnica ONU (7606) 

estadística comunitària  
MT  1631 anàlisi econòmica  
BT1  estadística  

estadística d’educació  
MT  3206 educació  
BT1  política educativa  
RT  estadística  
RT  mapa escolar  

estadística, dada  
USE  estadística (1631) 

estadística de defensa  
MT  0821 defensa  
BT1  política de defensa  
RT  estadística  

estadística de l’ocupació  
MT  4411 mercat laboral  
BT1  mercat laboral  
RT  estadística  

Estadística de les Comunitats Europees, Oficina  
USE  Eurostat (1006) 

estadística de mortalitat  
USE  mortalitat (2816) 

estadística de producció  
MT  6406 producció  
UF  índex de producció  
BT1  producció  
RT  estadística  
RT  estadística industrial  
RT  producció industrial  
RT  repartiment de la producció  

estadística de sanitat  
MT  2841 sanitat  
BT1  política sanitària  
RT  estadística  

estadística de transports  
MT  4806 política de transports  
BT1  política de transports  
RT  estadística  

estadística de turisme  
MT  2826 vida social  

BT1  política de turisme  
BT2  turisme  
BT3  lleure  

RT  estadística  

estadística demogràfica  
MT  2816 demografia i població  
UF  indicador demogràfic  
BT1  anàlisi demogràfica  

BT2  demografia  
RT  distribució per edats  
RT  estadística  

estadística econòmica  
MT  1631 anàlisi econòmica  
BT1  estadística  
RT  enquesta social  
RT  estadística comercial  
RT  estadística industrial  

estadística energètica  
USE  balanç energètic (6606) 

estadística, enquesta  
USE  estadística (1631) 

estadística financera  
MT  2421 lliure circulació de capitals  
BT1  mercat financer  
RT  anàlisi financera  
RT  estadística  

estadística, font  
USE  estadística (1631) 

estadística forestal  
MT  5636 forest  
BT1  economia forestal  
RT  estadística  
RT  estadística agrària  

estadística, harmonització  
USE  mètode estadístic (1631) 

estadística industrial  
MT  6806 política i estructura industrials  
BT1  política industrial  
RT  estadística  
RT  estadística de producció  
RT  estadística econòmica  

estadística, informació  
USE  estadística (1631) 

estadística internacional  
MT  1631 anàlisi econòmica  
BT1  estadística  

estadística, metodologia  
USE  mètode estadístic (1631) 

estadística nacional  
MT  1631 anàlisi econòmica  
BT1  estadística  

estadística, nomenclatura  
USE  nomenclatura (1631) 

estadística oficial  
MT  1631 anàlisi econòmica  
BT1  estadística  
RT  document oficial  

estadística pesquera  
MT  5641 pesca  
BT1  indústria pesquera  
RT  estadística  

estadística regional  
MT  1631 anàlisi econòmica  
BT1  estadística  

estadística, taula  
USE  estadística (1631) 

estadístiques del medi ambient  
MT  5206 política del medi ambient  
BT1  investigació sobre el medi ambient  

BT2  política de medi ambient  
RT  estadística  
RT  protecció del medi ambient  

estafa  
USE  delicte econòmic (1216) 

estafeta de correus  
USE  servei postal (3226) 

estalinisme  
USE  marxisme (0406) 

estalvi  
MT  1626 comptabilitat nacional  
BT1  renda  
RT  comportament del consumidor  
RT  interès  
RT  inversió  

estalvi d’energia  
SN  En l’àmbit nacional o en el d’elaboració d’una 

política.  
MT  6606 política energètica  
UF  malbaratament d’energia  
UF  utilització racional de l’energia  
BT1  política energètica  
NT1  horari d’estiu  
NT1  recuperació d’energia  
RT  aïllament tèrmic  
RT  reglamentació de la velocitat  

estalvi forçós  
MT  1626 comptabilitat nacional  
BT1  renda  

estalvis, caixa d’ — (2416) 

*Estamariu  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Urgell  

estampilla  
USE  segell oficial (3221) 

estancada, aigua — (5211) 

estancament econòmic  
MT  1611 creixement econòmic  
UF  economia estacionària  
BT1  cicle econòmic  
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estandardització  
USE  normalització (6411) 

estanflació  
USE  inflació (1611) 

estany  
USE  aigua estancada (5211) 

estany (metall)  
MT  6816 metal·lúrgia i siderúrgia  
BT1  metall no ferrós  

BT2  metall  

*Estany, Pla de l’ — (9999) 

*Estany, l’  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Bages  

*Estaràs  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Segarra  

estat  
MT  0406 marc polític  
NT1  estat confederal  
NT1  estat confessional  

NT2  estat islàmic  
NT1  estat de dret  
NT1  estat del benestar  
NT1  estat federal  

NT2  estat federat  
NT1  estat laic  
NT1  estat multiètnic  
NT1  estat regional  
NT1  estat unitari  
NT1  símbol de l’estat  

estat, administració de l’  
USE  administració central (0436) 

estat, administració general de l’  
USE  administració central (0436) 

estat, advocat de l’  
USE  advocat (1226) 

estat, ajuda de l’  
USE  ajuda pública (1606) 

estat assistencial  
USE  estat del benestar (0406) 

estat associat  
USE  país associat (0811) 

estat, atemptat contra la seguretat de l’ — 
(1216) 

estat autonòmic  
USE  estat regional (0406) 

estat, autoritats de l’  
USE  poders públics (0406) 

estat benefactor  
USE  estat del benestar (0406) 

estat, bosc de l’  
USE  forest de l’estat (5636) 

Estat, Butlletí Oficial de l’  
USE  Butlletí Oficial (3221) 

estat, cap d’ — (0406) 

estat centralista  
USE  estat unitari (0406) 

estat centralitzat  
USE  estat unitari (0406) 

estat civil  
MT  1211 dret civil  

BT1  estatut jurídic  
BT2  dret civil  

NT1  Registre Civil  
RT  situació familiar  

estat, comerç d’ — (2006) 

estat confederal  
MT  0406 marc polític  

UF  confederació d’estats  
BT1  estat  

estat, conferència de caps d’  
USE  reunió cimera (0806) 

estat confessional  
MT  0406 marc polític  

BT1  estat  
NT1  estat islàmic  

estat, contracte de l’  
USE  contracte administratiu (0436) 

estat, control de les ajudes de l’  
USE  control de les ajudes públiques (4031) 

estat, cop d’ — (0431) 

estat, cossos de seguretat de l’  
USE  policia (0431) 

estat d’alarma  
USE  estat d’emergència (0431) 

estat d’alerta  
USE  estat d’emergència (0431) 

estat d’emergència  
MT  0431 vida política i seguretat pública  

UF  estat d’alarma  
UF  estat d’alerta  
UF  estat d’urgència  
UF  toc de queda  

BT1  estat d’excepció  
BT2  ordre públic  
BT3  seguretat pública  

estat d’Eritrea  
USE  Eritrea (7221+7231) 

estat d’excepció  
MT  0431 vida política i seguretat pública  
UF  estat de setge  
BT1  ordre públic  

BT2  seguretat pública  
NT1  estat d’emergència  
RT  jurisdicció d’excepció  

estat d’Israel  
USE  Israel (7226+7231) 

estat d’urgència  
USE  estat d’emergència (0431) 

estat de Brunei Darussalam  
USE  Brunei (7226+7231) 

estat de dret  
MT  0406 marc polític  
BT1  estat  
RT  primacia del dret  

estat de Kuwait  
USE  Kuwait (7226+7231+7236) 

estat de la Ciutat del Vaticà  
USE  Santa Seu (7206) 

estat de la negociació  
USE  negociació internacional (0806) 

estat de les despeses previstes  
USE  projecte de pressupost (2441) 

estat de previsió  
USE  previsió pressupostària (2441) 

estat de Qatar  
USE  Qatar (7226+7231+7236) 

estat de setge  
USE  estat d’excepció (0431) 

estat del benestar  
MT  0406 marc polític  
UF  estat assistencial  
UF  estat benefactor  
UF  estat providencial  
BT1  estat  
RT  benestar social  
RT  política d’intervenció  

estat del Golf Pèrsic  
USE  país del Golf (7226) 

*estat, delegació del govern de l’ — (0436) 

*estat, delegat del govern de l’  
*USE  *delegació del govern de l’estat (0436) 

estat, delicte contra la seguretat de l’  
USE  atemptat contra la seguretat de l’estat (1216) 

estat, despesa de l’  
USE  despesa pública (2441) 
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estat federal  
MT  0406 marc polític  
BT1  estat  
NT1  estat federat  
RT  federalisme  

estat federat  
MT  0406 marc polític  
UF  bundesland  
UF  land  
BT1  estat federal  

BT2  estat  

estat, fiscal general de l’  
USE  ministeri fiscal (1226) 

estat, forest de l’ — (5636) 

estat homogeni  
USE  estat unitari (0406) 

estat i les comunitats autònomes, acord entre l’  
USE  cooperació administrativa (0436) 

*estat i les entitats locals, acord entre l’ — (0436) 

estat i les entitats locals, cooperació entre l’  
USE  cooperació administrativa (0436) 

estat independent de Papua Nova Guinea  
USE  Papua Nova Guinea (7226+7231) 

estat independent de Samoa  
USE  Samoa (7226+7231) 

estat, intervenció de l’  
USE  política d’intervenció (1606) 

estat islàmic  
MT  0406 marc polític  
BT1  estat confessional  

BT2  estat  
RT  dret musulmà  

estat laic  
MT  0406 marc polític  
BT1  estat  
RT  laïcisme  

estat, llei de contractes de l’  
USE  contracte administratiu (0436) 

estat major de la UE  
MT  1016 construcció europea  
UF  EMUE  
UF  EUMS  
UF  estat major de la Unió Europea  
BT1  PESD  

BT2  PESC  
BT3  Unió Europea  

estat major de la Unió Europea  
USE  estat major de la UE (1016) 

estat matrimonial  
USE  situació familiar (2806) 

estat membre  
USE  país membre (0811) 

estat membre de la UE  
USE  estat membre UE (7231) 

estat membre UE  
MT  7231 geografia econòmica  
UF  estat membre de la UE  
UF  país de la UE  
UF  països CE  
UF  països de la Comunitat Europea  
UF  països de la Unió Europea  
NT1  Alemanya  
NT1  Àustria  
NT1  Bèlgica  
NT1  Bulgària  
NT1  Dinamarca  
NT1  Eslovàquia  
NT1  Eslovènia  
NT1  Espanya  
NT1  Estònia  
NT1  Finlàndia  
NT1  França  
NT1  Grècia  
NT1  Hongria  
NT1  Irlanda  
NT1  Itàlia  
NT1  Letònia  
NT1  Lituània  
NT1  Luxemburg  
NT1  Malta  
NT1  Països Baixos  
NT1  Polònia  
NT1  Portugal  
NT1  Regne Unit  
NT1  República Txeca  
NT1  Romania  
NT1  Suècia  
NT1  Xipre  
RT  Unió Europea  

estat membre-Unió Europea, relació  
USE  pertinença a la Unió Europea (1016) 

estat, monopoli de l’ — (4031) 

estat multiètnic  
MT  0406 marc polític  
BT1  estat  
RT  grup ètnic  

estat o de govern, conferència de caps d’  
USE  Consell Europeu (1006) 

estat, organització territorial de l’  
USE  entitat territorial (0436) 

estat out  
USE  país no participant (2406) 

estat, país de comerç d’  
USE  comerç d’estat (2006) 

estat, patrimoni de l’  
USE  propietat pública (1211) 

estat, patrimoni forestal de l’  
USE  forest de l’estat (5636) 

*estat, policia de l’ — (0431) 

estat, política de l’  
USE  política governamental (0436) 

estat pre-in  
USE  país no participant (2406) 

estat, pressupost de l’ — (2436) 

estat, pressupostos generals de l’  
USE  pressupost de l’estat (2436) 

estat, propietat de l’  
USE  propietat pública (1211) 

estat, propietat rústica de l’ — (5616) 

estat providencial  
USE  estat del benestar (0406) 

estat, reconeixement d’un — (1231) 

estat, recurs per incompliment d’un  
USE  recurs per incompliment (1221) 

estat regional  
MT  0406 marc polític  
UF  estat autonòmic  
BT1  estat  
RT  parlament regional  
RT  regionalisme  

estat, responsabilitat de l’ — (1011) 

estat, secret d’ — (3231) 

estat, separació d’església i  
USE  relació església-estat (0436) 

estat, símbol de l’ — (0406) 

*estat, subdelegació del govern de l’ — (0436) 

estat, tribunal de seguretat de l’  
USE  jurisdicció d’excepció (1226) 

estat unitari  
MT  0406 marc polític  
UF  estat centralista  
UF  estat centralitzat  
UF  estat homogeni  
BT1  estat  

estat, violència d’ — (0431) 

*estat-comunitats autònomes, cooperació  — 
(0436) 

estat-entitats territorials, relació — (0431) 

estat-nació  
USE  identitat nacional (2831) 

estatal, ajuda  
USE  ajuda pública (1606) 

estatal, dret  
USE  dret nacional (1206) 

estatal, empresa  
USE  empresa pública (4011) 

estatal, explotació agrària — (5616) 

estatal, impost  
USE  impost nacional (2446) 

estatal, subvenció  
USE  ajuda pública (1606) 
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estatalisme  
USE  col·lectivisme (1621) 

estatals, control de les ajudes  
USE  control de les ajudes públiques (4031) 

Estats Africans i Malgaix Associats  
USE  països de l’EAMA (7231) 

Estats Africans, Unió dels  
USE  Unió Africana (7616) 

Estats Americans, Organització d’ — (7616) 

Estats Àrabs del Golf, Consell de Cooperació dels  
USE  Consell de Cooperació del Golf (7616) 

estats àrabs, lliga d’  
USE  Lliga Àrab (7616) 

estats bàltics  
USE  països bàltics (7206) 

estats centreafricans, comunitat econòmica d’  
USE  Comunitat Econòmica dels estats de l’Àfrica 

central (7616) 

estats centreamericans, Organització d’  
USE  Sistema d’Integració de l’Amèrica Central 

(7616) 

estats, confederació d’  
USE  estat confederal (0406) 

Estats de l’Àfrica central (UEAC), Unió d’  
USE  Comunitat Econòmica i Monetària de l’Àfrica 

central (7616) 

estats de l’Àfrica central, Comunitat Econòmi-
ca dels — (7616) 

estats de l’Àfrica occidental, Comunitat Eco-
nòmica dels — (7616) 

Estats de la Mar Bàltica, Consell d’ — (7611) 

Estats del Carib, Associació d’ — (7616) 

Estats del Carib, Associació dels  
USE  Associació d’Estats del Carib (7616) 

Estats del Carib), AEC (Associació d’  
USE  Associació d’Estats del Carib (7616) 

estats, dret dels — (1231) 

estats, federació d’  
USE  federalisme (0406) 

Estats Federats de Micronèsia  
SN  Estat insular d’Oceania format per les illes Ca-

rolines orientals.  
MT  7226 Àsia-Oceania  
MT  7231 geografia econòmica  
UF  Chuuk  
UF  Kosrae  
UF  Pohnpei  
UF  Ponape  
UF  Yap  
BT1  illes Carolines  

BT2  Micronèsia  
BT3  Oceania  

BT1  país de la Comunitat del Pacífic  
BT1  països de l’ACP  

estats independents (NEI), nous  
USE  Comunitat d’Estats Independents (7621) 

Estats Independents, Comunitat d’ — (7621) 

estats membres, competències dels — (1011) 

estats membres, contribució dels — (1021) 

estats membres, legislació dels  
USE  dret nacional (1206) 

Estats Sahelosaharians, Comunitat d’ — 
(7616) 

estats, successió d’ — (1231) 

Estats Units  
USE  Estats Units d’Amèrica (7216+7231+7236) 

Estats Units d’Amèrica  
MT  7216 Amèrica  
MT  7231 geografia econòmica  
MT  7236 geografia política  
UF  Estats Units  
UF  EUA  
UF  USA  
BT1  Amèrica del Nord  
BT1  país de l’APEC  
BT1  país del TLCAN  
BT1  països de l’OCDE  
BT1  països de l’Anzus  
BT1  països de l’OEA  
BT1  països de l’OTAN  
RT  illes Mariannes  
RT  illes Verges americanes  
RT  Puerto Rico  
RT  Samoa Americana  

Estats Units d’Amèrica, illes Verges dels  
USE  illes Verges americanes (7216) 

Estats Units Mexicans  
USE  Mèxic (7216+7231+7236) 

estatus de l’elegit  
MT  0431 vida política i seguretat pública  
BT1  política  
RT  immunitat parlamentària  
RT  privilegi parlamentari  

estatus social  
USE  posició social (2821) 

estatut d’autonomia  
USE  autonomia (0436) 

estatut d’observador  
USE  observador (0806) 

estatut de Berlín  
MT  0816 equilibri internacional  
BT1  qüestió internacional  
RT  Alemanya  
RT  Alemanya RDA  
RT  relacions entre les dues Alemanyes  

estatut de Jerusalem  
MT  0816 equilibri internacional  
BT1  qüestió internacional  
RT  Israel  
RT  territoris autònoms de Palestina  

estatut de la funció pública  
USE  estatut del funcionari (0436) 

estatut de la societat  
USE  societat (4016) 

estatut del funcionari  
MT  0436 poder executiu i administració pública  
UF  estatut de la funció pública  
BT1  funció pública  

BT2  organització administrativa  
NT1  deures del funcionari  
NT1  drets del funcionari  
RT  categoria professional  
RT  funcionari europeu  
*RT  *personal del parlament  

estatut del personal  
MT  4421 administració i remuneració del personal  
BT1  administració del personal  

estatut dels diputats  
USE  estatut dels parlamentaris (0421) 

estatut dels parlamentaris  
MT  0421 parlament  
UF  estatut dels diputats  
UF  estatut dels senadors  
UF  règim jurídic dels diputats  
UF  règim jurídic dels parlamentaris  
UF  règim jurídic dels senadors  
BT1  parlamentari  

estatut dels senadors  
USE  estatut dels parlamentaris (0421) 

estatut dels treballadors  
USE  dret del treball (4426) 

estatut especial, entitat financera amb — 
(2416) 

estatut jurídic  
MT  1211 dret civil  
UF  estatut legal  
UF  personalitat jurídica  
BT1  dret civil  
NT1  capacitat jurídica  

NT2  capacitat d’obrar  
NT2  capacitat de contractar  
NT2  capacitat de gaudi  
NT2  majoritat  
NT2  minoritat  

NT1  domicili legal  
NT1  estat civil  

NT2  Registre Civil  
NT1  estatut jurídic europeu  
NT1  gaudi de drets  
NT1  persona física  
NT1  persona jurídica  

estatut jurídic de la societat  
USE  societat (4016) 
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estatut jurídic europeu  
SN  L’utilitzarem per a la legislació comunitària sobre 

persones jurídiques de dret privat, especialment 
en l’àmbit de l’economia social, com ara les soci-
etats cooperatives, les mútues i les associacions.  

MT  1211 dret civil  
BT1  estatut jurídic  

BT2  dret civil  
RT  societat europea  

estatut legal  
USE  estatut jurídic (1211) 

estatut polític  
SN  L’aplicarem a països o a regions l’estatut dels 

quals és objecte de controvèrsies.  
MT  0816 equilibri internacional  
BT1  qüestió internacional  

estatutari, personal no  
USE  personal contractat (0436) 

esterilització  
MT  2806 família  
UF  lligament de trompes  
UF  vasectomia  
BT1  control de natalitat  

BT2  planificació familiar  

esterilitzada, llet — (6016) 

esterlina, zona de la lliura  
USE  zona monetària (2406) 

*Esterri d’Àneu  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Pallars Sobirà  

*Esterri de Cardós  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Pallars Sobirà  

estètica, cirurgia — (2841) 

*Esteve de la Sarga, Sant  — (7211+9999) 

*Esteve de Palautordera, Sant  — (7211+9999) 

*Esteve Sesrovires, Sant  — (7211+9999) 

estil de vida  
USE  condició de vida (2821) 

*estil, llibre d’  
*USE  llenguatge (3611) 

estimació de costs  
USE  càlcul de costs (4026) 

estimació de la base imposable  
MT  2446 fiscalitat  
BT1  política fiscal  
NT1  base imposable  

estimació de recursos  
USE  avaluació de recursos (5206) 

estímul a la inversió  
USE  promoció d’inversions (2426) 

estímul al penediment  
USE  penedit (1216) 

estimulant  
MT  2841 sanitat  
BT1  substància psicotròpica  

BT2  producte farmacèutic  
BT3  indústria farmacèutica  

estimulants, ús d’  
USE  dopatge (2826) 

estirat, vidre  
USE  vidre (6811) 

estiratge  
USE  perfil (6411) 

estiratge del metall  
USE  treball dels metalls (6816) 

estirè  
USE  hidrocarbur (6616) 

Estíria  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
UF  Steiermark  
BT1  regions d’Àustria  

estiu, curs universitari d’  
USE  ensenyament obert (3211) 

estiu, hora d’  
USE  horari d’estiu (6606) 

estiu, horari d’ — (6606) 

estiu, universitat d’  
USE  ensenyament obert (3211) 

estoc  
MT  2036 distribució  
UF  existències  
UF  nivell d’estocs  
BT1  emmagatzematge  
NT1  estoc privat  
NT1  estoc públic  
RT  excedent agrari  

estoc comunitari  
MT  6406 producció  
BT1  producció comunitària  

BT2  producció  
RT  excedent agrari  

estoc conjuntural  
MT  2006 política comercial  
BT1  sosteniment del mercat  

BT2  intervenció en el mercat  
BT3  política comercial  

estoc d’intervenció  
MT  2006 política comercial  
BT1  sosteniment del mercat  

BT2  intervenció en el mercat  
BT3  política comercial  

estoc de fluctuació  
USE  estoc mínim (4021) 

estoc de regulació  
USE  estoc regulador (2021) 

estoc de seguretat  
USE  estoc mínim (4021) 

estoc excedent  
MT  6406 producció  
BT1  producció  
RT  excedent agrari  
RT  excedent de producció  

estoc mínim  
SN  Estoc indispensable perquè l’empresa pugui por-

tar a cap l’activitat amb normalitat.  
MT  4021 gestió administrativa  
UF  estoc de fluctuació  
UF  estoc de seguretat  
UF  estoc útil  
BT1  gestió  

estoc mundial  
MT  6406 producció  
BT1  producció mundial  

BT2  producció  
RT  recurs alimentari  

estoc privat  
MT  2036 distribució  
BT1  estoc  

BT2  emmagatzematge  

estoc públic  
MT  2036 distribució  
BT1  estoc  

BT2  emmagatzematge  

estoc regulador  
SN  Constituït a fi de reduir la inestabilitat de les co-

titzacions dels productes bàsics.  
MT  2021 comerç internacional  
UF  estoc de regulació  
BT1  acord sobre productes bàsics  

BT2  relació comercial  
RT  preu de productes bàsics  

estoc útil  
USE  estoc mínim (4021) 

Estocolm  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions de Suècia  

Est-Oest, comerç — (2021) 

Est-Oest, relació — (0806) 

estocs, nivell d’  
USE  estoc (2036) 

estomatòleg  
USE  dentista (2841) 

estomatologia  
USE  odontologia (2841) 

Estònia  
MT  7206 Europa  
MT  7231 geografia econòmica  
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MT  7236 geografia política  
UF  República d’Estònia  
BT1  països bàltics  

BT2  Europa del Nord  
BT1  estat membre UE  
BT1  països de l’OTAN  
BT1  països del Consell d’Europa  
RT  regions d’Estònia  

Estònia central  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions d’Estònia  

Estònia meridional  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions d’Estònia  

Estònia nord-oriental  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions d’Estònia  

Estònia occidental  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions d’Estònia  

Estònia, regions d’ — (7211) 

Estònia, República d’  
USE  Estònia (7206+7231+7236) 

Estònia septentrional  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions d’Estònia  

*Estrac, Caldes d’ — (7211+9999) 

estranger  
MT  1231 dret internacional  
UF  nacional d’un tercer país  
BT1  ciutadà  

BT2  dret internacional privat  
RT  discriminació per raons de nacionalitat  
RT  drets cívics  
RT  expulsió  
RT  igualtat de tracte  
RT  país tercer  
RT  política migratòria  

estranger, agència a l’ — (4006) 

estranger, capital — (2421) 

estranger, empresa a l’  
USE  agència a l’estranger (4006) 

estranger, empresa de capital  
USE  empresa estrangera (4011) 

estranger, escola a l’ — (3211) 

estranger, estudiant — (3216) 

estranger, forces a l’ — (0821) 

estranger, idioma  
USE  llengua estrangera (3211) 

estranger, inversió a l’ — (2426) 

estranger, matrimoni amb un  
USE  matrimoni mixt (2806) 

estranger, treballador  
USE  treballador migrant (4411) 

estranger, turisme — (2826) 

estrangera, base militar  
USE  base militar (0821) 

estrangera, empresa — (4011) 

estrangera, inversió — (2426) 

estrangera, llengua — (3211) 

estrangera, mà d’obra  
USE  treballador migrant (4411) 

estrangeria, dret d’ — (1231) 

Estrangeria, Llei d’  
USE  dret d’estrangeria (1231) 

estrangers, admissió d’ — (1231) 

estrangers, afers  
USE  política exterior (0816) 

estrangers, discriminació dels  
USE  discriminació per raons de nacionalitat (1236) 

estrangers, educació per a — (3206) 

estrangers, permanència dels  
USE  dret de residència (1231) 

estratègia competitiva  
USE  estratègia econòmica (3231) 

estratègia comuna  
MT  1011 dret de la Unió Europea  
BT1  instrument jurídic intergovernamental  
RT  PESC  

estratègia coordinada d’ocupació  
USE  estratègia europea d’ocupació (4406) 

estratègia d’empresa  
USE  direcció de l’empresa (4006) 

estratègia de desenvolupament  
USE  política de desenvolupament (1606) 

estratègia de preadhesió  
MT  1016 construcció europea  
BT1  adhesió a la Unió Europea  

BT2  ampliació de la Unió Europea  
NT1  ajuda de preadhesió  

estratègia econòmica  
SN  Conjunt d’accions coordinades d’investigació, 

tractament i distribució d’informació útils per als 
agents econòmics.  

MT  3231 informació i tractament de la informació  
UF  estratègia competitiva  
BT1  tractament de la informació  
RT  difusió de la informació  
RT  gestió de coneixements  
RT  investigació a l’empresa  

estratègia europea d’ocupació  
SN  Estratègia aplicada després de l’adopció del trac-

tat d’Amsterdam i que té per objectiu crear llocs 
de treball i combatre l’atur.  

MT  4406 ocupació  
UF  estratègia coordinada d’ocupació  
BT1  política comunitària d’ocupació  

BT2  política d’ocupació  

RT  adaptabilitat del treballador  
RT  avaluació comparativa de resultats  
RT  fundació de l’empresa  
RT  igualtat de tracte  

estratègia industrial europea  
USE  política industrial comunitària (6806) 

estratègica (IDS), iniciativa de defensa  
USE  defensa estratègica (0821) 

estratègica, arma nuclear — (0821) 

estratègica, defensa — (0821) 

estratègica, força nuclear  
USE  arma nuclear estratègica (0821) 

estratègica, reserva — (6606) 

estratègiques, acord de limitació d’armes  
USE  acord SALT (0816) 

Estratègiques, Converses per a la Limitació d’Ar-
mes  
USE  acord SALT (0816) 

estratègiques, Converses sobre la reducció d’ar-
mes  
USE  acord START (0816) 

estratègiques, sistema d’armes nuclears  
USE  arma nuclear estratègica (0821) 

estratificació social  
USE  estructura social (2821) 

estratosfèric, contaminant — (5216) 

estratosfèrica, contaminació — (5216) 

estrès  
USE  tensió psíquica (4416) 

estret  
MT  1231 dret internacional  
UF  estret internacional  
BT1  espai marítim  

BT2  dret del mar  
BT3  dret internacional públic  

estret internacional  
USE  estret (1231) 

estructura agrària  
MT  5611 producció i estructures agràries  
UF  estructura de la producció agrària  
BT1  política d’estructuració agrària  
RT  economia agrària  
RT  edifici d’ús agrícola  
RT  explotació agrària  
RT  producció agrícola  
RT  reforma agrària  
RT  règim d’explotació  
RT  utilització de les terres  

estructura cel·lular  
USE  citologia (3606) 

estructura de distribució  
USE  distribució comercial (2036) 
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estructura de l’empresa  
MT  4006 organització de l’empresa  
NT1  consell d’administració  
NT1  director d’empresa  
NT1  empresari  
NT1  establiment  

NT2  agència a l’estranger  
NT2  agència regional  
NT2  filial  
NT2  seu social  
NT2  societat matriu  
NT2  sucursal  

NT1  soci  
NT2  accionista  

RT  empresa  
RT  estructura industrial  
RT  organigrama  

estructura de l’ocupació  
MT  4406 ocupació  
UF  estructura ocupacional  
NT1  activitat no assalariada  
NT1  pluriocupació  
NT1  treball a temps complet  
NT1  treball atípic  

NT2  treball a distància  
NT2  treball a domicili  
NT2  treball a temps parcial  
NT2  treball estacional  
NT2  treball ocasional  
NT2  treball temporal  

NT1  treball clandestí  
NT1  treball de joves  
NT1  treball de menors  
NT1  treball femení  
NT1  treball no remunerat  
RT  mà d’obra  
RT  mercat laboral  

estructura de la mà d’obra  
USE  mà d’obra (4411) 

estructura de la pesca  
USE  estructura pesquera (5641) 

estructura de la població  
USE  composició de la població (2816) 

estructura de la producció agrària  
USE  estructura agrària (5611) 

estructura de la propietat  
USE  règim d’explotació (5616) 

estructura de vendes  
USE  comercialització (2031) 

estructura del mercat  
USE  mercat (2006) 

estructura del sector pesquer  
USE  estructura pesquera (5641) 

estructura econòmica  
MT  1631 anàlisi econòmica  
BT1  anàlisi econòmica  
RT  economia  
RT  estructura industrial  
RT  infraestructura econòmica  
RT  sector econòmic  

estructura industrial  
MT  6806 política i estructura industrials  
NT1  artesanat  

NT2  producció artesana  
NT1  indústria de transformació  
NT1  indústria exportadora  
NT1  indústria lleugera  
NT1  indústria pesant  
NT1  indústria punta  
NT1  petita i mitjana indústria  

NT2  indústria mitjana  
NT2  indústria petita  

RT  cambra de comerç i d’indústria  
RT  desenvolupament industrial  
RT  economia industrial  
RT  empresa  
RT  empresa industrial  
RT  estructura de l’empresa  
RT  estructura econòmica  
RT  integració industrial  

estructura institucional  
SN  L’utilitzarem també per als òrgans i els organis-

mes comunitaris.  
MT  1006 institucions de la Unió Europea i funció 

pública europea  
UF  marc institucional  
NT1  òrgan de decisió UE  
NT1  president d’una institució  
NT1  secretaria de la institució  

NT2  secretari general de la institució  
NT1  vicepresident de la institució  
RT  organigrama  

estructura metàl·lica  
USE  construcció metàl·lica (6831) 

estructura ocupacional  
USE  estructura de l’ocupació (4406) 

estructura pesquera  
MT  5641 pesca  
UF  estructura de la pesca  
UF  estructura del sector pesquer  
UF  infraestructura pesquera  
NT1  flota pesquera  

NT2  vaixell pesquer  
NT1  port pesquer  

estructura social  
MT  2821 marc social  
UF  estratificació social  
UF  sistema social  
NT1  classe social  

NT2  classe alta  
NT2  classe baixa  
NT2  classe camperola  
NT2  classe dirigent  
NT2  classe mitjana  
NT2  classe obrera  
NT2  subproletariat  

NT1  desigualtat social  
NT1  intel·lectualitat  
NT1  mobilitat social  
NT1  posició social  
NT1  quart món  
RT  categoria socioprofessional  

estructura socioeconòmica  
USE  condició socioeconòmica (2821) 

estructuració agrària, política d’ — (5611) 

estructural, ajust — (1606) 

estructural, atur — (4406) 

estructural de preadhesió (IEPA), instrument  
USE  ajuda de preadhesió (1016) 

estructural, despesa — (1021) 

estructural, fluctuació — (1611) 

estructural, fons — (1021) 

estructural, política — (1606) 

estructural, reforma  
USE  ajust estructural (1606) 

estructurals, despesa dels fons  
USE  despesa estructural (1021) 

estructurals, reforma dels fons  
USE  fons estructural (1021) 

estructures agràries, modernització de les  
USE  modernització de l’explotació agrària (5611) 

estructures agràries, reforma de les  
USE  reforma agrària (5606) 

estruç  
USE  ocell de corral (5631) 

estuari  
MT  5211 medi natural  
BT1  medi geofísic  

estudi, ajuda a l’  
USE  assignació per a estudis (3216) 

estudi bibliogràfic  
USE  bibliografia (3221) 

*estudi, comissió d’ — (0421) 

estudi comparatiu  
MT  3221 documentació  
BT1  document  
RT  anàlisi comparativa  

estudi d’exemples pràctics  
USE  estudi de casos (3221) 

estudi d’impacte  
MT  1631 anàlisi econòmica  
BT1  anàlisi econòmica  
RT  impacte ambiental  
RT  impacte publicitari  
RT  projecte industrial  

estudi de cas pràctic  
USE  estudi de casos (3221) 

estudi de casos  
MT  3221 documentació  
UF  anàlisi d’exemples concrets  
UF  anàlisi de casos típics  
UF  estudi d’exemples pràctics  
UF  estudi de cas pràctic  
UF  estudi de casos concrets  
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UF  estudi de casos típics  
BT1  document  
RT  mètode d’investigació  

estudi de casos concrets  
USE  estudi de casos (3221) 

estudi de casos típics  
USE  estudi de casos (3221) 

estudi de mercat  
MT  2031 comercialització  
UF  anàlisi de mercat  
BT1  comercialització  
NT1  enquesta de consum  
RT  comportament del consumidor  

estudi de temps  
USE  estudi del treball (4416) 

estudi de viabilitat  
MT  4021 gestió administrativa  
BT1  programa d’actuació  

BT2  gestió  
RT  mètode d’investigació  

estudi del sòl  
USE  anàlisi del sòl (3606) 

estudi del treball  
MT  4416 condicions i organització del treball  
UF  cronometratge  
UF  estudi de temps  
BT1  organització del treball  
NT1  distribució del treball  
NT1  productivitat del treball  
NT1  ritme de treball  
RT  gestió  
RT  organització de la producció  

estudi dels animals domèstics  
USE  zootècnia (5631) 

estudi, despeses d’  
USE  despeses d’escolaritat (3216) 

estudi econòmic  
USE  anàlisi econòmica (1631) 

estudi geofísic  
USE  geofísica (3606) 

estudi geològic  
USE  geologia (3606) 

estudi mediambiental  
USE  investigació sobre el medi ambient (5206) 

estudi regional  
USE  geografia regional (3606) 

estudiant  
MT  3216 organització de l’ensenyament  
BT1  medi escolar  

BT2  vida escolar  
NT1  estudiant estranger  

estudiant estranger  
MT  3216 organització de l’ensenyament  
BT1  estudiant  

BT2  medi escolar  
BT3  vida escolar  

RT  dret de residència  
RT  relació cultural  

estudiants, intercanvi d’  
USE  intercanvi escolar (3206) 

estudiants, mobilitat dels  
USE  mobilitat escolar (3216) 

estudiants, residència d’ — (3216) 

estudis, abandó dels  
USE  abandó escolar (3206) 

estudis, assignació per a — (3216) 

estudis, certificat d’  
USE  títol d’estudis (3216) 

estudis, convalidació d’  
USE  reconeixement d’estudis (3206) 

Estudis de Seguretat de la Unió Europea, 
Institut d’ — (1016) 

estudis, durada dels — (3206) 

estudis, interrupció dels  
USE  abandó escolar (3206) 

estudis, préstec per a  
USE  assignació per a estudis (3216) 

estudis, prolongació dels  
USE  durada dels estudis (3206) 

estudis, reconeixement d’ — (3206) 

estudis, subvenció per a  
USE  assignació per a estudis (3216) 

estudis, títol d’ — (3216) 

estupefaent  
MT  2841 sanitat  
UF  al·lucinogen  
UF  droga  
UF  narcòtic  
UF  substància narcòtica  
BT1  substància psicotròpica  

BT2  producte farmacèutic  
BT3  indústria farmacèutica  

RT  Junta Internacional de Fiscalització d’Estupefa-
ents  

RT  toxicomania  

Estupefaents, Comissió d’  
USE  comissió tècnica ONU (7606) 

Estupefaents, Junta Internacional de Fiscalit-
zació d’ — (7606) 

estupefaents, tràfic d’ — (1216) 

Établissement Rural, Société d’Aménagement 
Foncier et d’  
USE  banc de terres (5616) 

etanol  
MT  6606 política energètica  
UF  alcohol etílic  

BT1  combustible d’alcohol  
BT2  combustible substitutiu  
BT3  política energètica  

RT  alcohol químic  

*Etelä-Suomi  
*USE  Finlàndia Meridional (7211) 

ETF  
USE  Fundació Europea de Formació (1006) 

ètic, comerç  
USE  comerç equitatiu (2006) 

ètic, turisme  
USE  turisme just (2826) 

ètica  
MT  3611 humanitats  
UF  filosofia moral  
UF  moral  
BT1  filosofia  

BT2  ciències socials  
RT  bioètica  
RT  deontologia professional  

ètica mèdica  
USE  bioètica (2826) 

ètica política  
USE  moralitat de la classe política (0431) 

etilè  
USE  hidrocarbur (6616) 

etilenglicol  
USE  alcohol químic (6811) 

etílic, alcohol  
USE  etanol (6606) 

Etiòpia  
MT  7221 Àfrica  
MT  7231 geografia econòmica  
UF  República Democràtica Federal d’Etiòpia  
BT1  Corn d’Àfrica  

BT2  Àfrica oriental  
BT3  Àfrica subsahariana  

BT1  països de l’ACP  

Etiòpia, República Democràtica Federal d’  
USE  Etiòpia (7221+7231) 

etiqueta ecològica  
MT  2031 comercialització  
UF  punt verd  
BT1  marca de qualitat  

BT2  comercialització  
RT  certificació forestal  
RT  norma mediambiental  

etiqueta social  
MT  4006 organització de l’empresa  
UF  etiquetatge social  
BT1  política de l’empresa  
RT  Carta comunitària dels drets socials fonamentals 

dels treballadors  
RT  comercialització  
RT  dúmping social  
RT  informació al consumidor 
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etiquetatge  
MT  2031 comercialització  
BT1  condicionament del producte  
RT  denominació del producte  
RT  informació al consumidor  
RT  marca  
RT  normalització  
RT  traçabilitat  

etiquetatge social  
USE  etiqueta social (4006) 

ètnic, conflicte  
USE  conflicte interètnic (0431) 

ètnic, grup — (2821) 

ètnica, depuració  
USE  neteja ètnica (0816) 

ètnica, discriminació — (1236) 

ètnica, minoria  
USE  grup ètnic (2821) 

ètnica, neteja — (0816) 

ètnica, purga  
USE  neteja ètnica (0816) 

etnocidi  
USE  crim contra la humanitat (1236) 

etnografia  
SN  Branca de l’antropologia que té per objecte l’es-

tudi descriptiu de totes les activitats d’un grup 
humà determinat.  

MT  3611 humanitats  
BT1  etnologia  

BT2  ciències socials  
RT  grup ètnic  

etnologia  
SN  Branca de l’antropologia que estudia races i po-

bles, llurs relacions, orígens i característiques 
distintives.  

MT  3611 humanitats  
UF  antropologia  
UF  antropologia social i cultural  
BT1  ciències socials  
NT1  etnografia  
RT  costums i tradicions  
RT  cultura  
RT  grup ètnic  

ETSI  
MT  7611 organitzacions europees  
UF  European Telecomunications Standards Ins-

titute  
UF  Institut Europeu de Normes de Telecomuni-

cacions  
BT1  organisme europeu de normalització  

BT2  organització europea  
RT  norma tècnica  
RT  telecomunicació  

ETUC  
USE  Confederació Europea de Sindicats 

(7611+7626) 

ETUI-REHS  
USE  Institut Sindical Europeu (7611+7626) 

EU-OSHA  
USE  Agència Europea per a la Seguretat i Salut en 

el Treball (1006) 

EUA  
USE  Estats Units d’Amèrica (7216+7231+7236) 

eucaliptus  
USE  arbre caducifoli (5636) 

eugenèsia  
SN  Estudi i aplicació de mètodes per millorar el capi-

tal genètic de l’espècie humana afavorint l’apari-
ció de determinades característiques (eugenèsia 
positiva) i eliminant malalties hereditàries (eu-
genèsia negativa).  

MT  3606 ciències naturals i aplicades  
UF  eugenisme  
UF  eugènica  
BT1  genètica  

BT2  biologia  
BT3  ciències biològiques  

RT  bioètica  
RT  dret a la integritat física  

*Eugènia de Berga, Santa  — (7211+9999) 

eugènica  
USE  eugenèsia (3606) 

eugenisme  
USE  eugenèsia (3606) 

EUISS  
USE  Institut d’Estudis de Seguretat de la Unió Eu-

ropea (1016) 

*Eulàlia de Riuprimer, Santa  — (7211+9999) 

*Eulàlia de Ronçana, Santa  — (7211+9999) 

*Eulàlia, Palau de Santa  — (7211+9999) 

EUMC  
USE  Comitè Militar de la UE (1016) 

EUMC), Observatori Europeu del Racisme i la 
Xenofòbia (OERX  
USE  Agència dels Drets Fonamentals de la Unió 

Europea (1006) 

EUMS  
USE  estat major de la UE (1016) 

EUPM  
USE  missió de policia de la UE (1016) 

EUPOL  
USE  missió de policia de la UE (1016) 

Eurail, targeta  
USE  títol de transport (4806) 

Euratom  
USE  CEEA (1016) 

Euratom, Agència d’aprovisionament  
USE  Agència d’aprovisionament CEEA (1006) 

Euratom, control de seguretat d’  
USE  seguretat nuclear (6621) 

Euratom, decisió  
USE  decisió CEEA (1011) 

Euratom, inspecció  
USE  seguretat nuclear (6621) 

Euratom, préstec — (1021) 

Euratom, recomanació  
USE  recomanació CEEA (1011) 

Euratom, reglament  
USE  reglament CEEA (1011) 

Euratom, tractat  
USE  tractat CEEA (1011) 

Eureka  
MT  6416 investigació i propietat intel·lectual  
UF  Agència de coordinació de la investigació eu-

ropea  
UF  Carta Eureka  
UF  Conferència de ministres Eureka  
UF  programa Eureka  
UF  projecte Eureka  
BT1  política d’investigació  

Eureka, Carta  
USE  Eureka (6416) 

Eureka, Conferència de ministres  
USE  Eureka (6416) 

Eureka, programa  
USE  Eureka (6416) 

Eureka, projecte  
USE  Eureka (6416) 

EURES  
SN  Nova denominació del sistema europeu de di-

fusió d’ofertes i demandes d’ocupació, decidi-
da pel Consell el 1993, després de remodelar-lo.  

MT  4411 mercat laboral  
UF  serveis europeus d’ocupació  
UF  sistema europeu de difusió d’ofertes i deman-

des d’ocupació  
UF  sistema europeu de difusió d’ofertes i deman-

des d’ocupació registrades en compensació 
internacional (SEDOC)  

BT1  mercat laboral  

Euribor  
MT  2406 relacions monetàries  
BT1  zona euro  

BT2  zona monetària  
BT3  relacions monetàries  

RT  Sistema Europeu de Bancs Centrals  

euro  
SN  Moneda única europea introduïda el gener de 

1999, el nom de la qual va ésser adoptat al Con-
sell Europeu de Madrid el desembre de 1995. 
L’utilitzarem en comptes del terme general “ecu” 
a partir de l’1 de gener de 1999.  

MT  2406 relacions monetàries  
UF  euros  
BT1  moneda europea  

BT2  sistema monetari europeu  
NT1  cistell de monedes  
NT1  indicador de divergència  
RT  falsificació de moneda  



245 Europa central i oriental  

RT  import compensatori monetari  
RT  política de canvis  
RT  zona euro  

EURO COOP  
USE  cooperativa de consum (2036) 

euro, falsificació de l’  
USE  falsificació de moneda (1216) 

euro, zona — (2406) 

euro, zona de l’  
USE  zona euro (2406) 

euro), Eurogrup (zona — (2406) 

Euro-X  
USE  Ecofin (1006) 

euroàrab, cooperació — (0811) 

euroàrab, diàleg  
USE  cooperació euroàrab (0811) 

euroàrab, relació  
USE  cooperació euroàrab (0811) 

Euroatlàntic, Consell d’Associació — (7621) 

eurobò  
USE  euroemissió (2411) 

Eurocambra  
USE  Parlament Europeu (1006) 

eurocomunisme  
MT  0406 marc polític  
BT1  ideologia política  

Eurocontrol  
MT  7611 organitzacions europees  
UF  Organització Europea per a la Seguretat de la 

Navegació Aèria  
BT1  organització europea  
RT  control aeri  
RT  seguretat aèria  

Eurocorps  
USE  Cos d’Exèrcit Europeu (7611) 

eurocrèdit  
MT  2411 economia monetària  
BT1  euromercat  

BT2  mercat monetari  
RT  crèdit  

eurodiputat  
USE  parlamentari europeu (1006) 

eurodivisa  
SN  Moneda nacional en poder d’empreses o bancs 

estrangers i negociada en el mercat monetari 
internacional.  

MT  2411 economia monetària  
BT1  euromercat  

BT2  mercat monetari  

eurodòlar  
SN  Dòlars en poder d’empreses o bancs de fora 

dels EUA i negociats en el mercat monetari in-
ternacional.  

MT  2411 economia monetària  
BT1  euromercat  

BT2  mercat monetari  
RT  patró de canvis-or  

eurodreta  
MT  0406 marc polític  
BT1  ideologia política  

euroemissió  
MT  2411 economia monetària  
UF  eurobò  
UF  euroobligació  
BT1  euromercat  

BT2  mercat monetari  

euroescèptic  
USE  euroescepticisme (0811) 

euroescepticisme  
MT  0811 política de cooperació  
UF  euroescèptic  
UF  eurofòbia  
BT1  integració europea  

BT2  cooperació europea  
BT3  cooperació internacional  

BT4  política de cooperació  

euroestratègica, arma  
USE  euromíssil (0816) 

Euroffice  
USE  Oficina de Publicacions (1006) 

Eurofinestreta-consumidors  
USE  xarxa de centres europeus dels consumidors 

(2026) 

eurofòbia  
USE  euroescepticisme (0811) 

Eurofound  
USE  Fundació europea per a la millora de les con-

dicions de vida i de treball (1006) 

Eurogrup (OTAN)  
SN  Associació informal dels ministres de defen-

sa dels països europeus de l’OTAN, dissolta el 
1994.  

MT  7621 organitzacions mundials  
BT1  OTAN  

BT2  organització mundial  
RT  política europea de defensa  

Eurogrup (zona euro)  
MT  2406 relacions monetàries  
BT1  zona euro  

BT2  zona monetària  
BT3  relacions monetàries  

Eurojust  
MT  1016 construcció europea  
UF  agència europea per a l’enfortiment de la co-

operació judicial  
BT1  cooperació judicial penal UE  

BT2  espai de llibertat, seguretat i justícia  
BT3  Unió Europea  

RT  competència extraterritorial  

Euroland  
USE  zona de lleure (2826) 

Euromediterrània, Associació — (0811) 

euromercat  
MT  2411 economia monetària  
BT1  mercat monetari  
NT1  eurocrèdit  
NT1  eurodivisa  
NT1  eurodòlar  
NT1  euroemissió  

euromíssil  
MT  0816 equilibri internacional  
UF  arma euroestratègica  
UF  força nuclear d’abast mitjà  
UF  INF  
*UF  *intermediate-range nuclear force  
BT1  seguretat internacional  
RT  míssil  

Euronet  
USE  xarxa de transmissió de dades (3226) 

euronorma  
USE  norma europea (6411) 

euroobligació  
USE  euroemissió (2411) 

Europa  
MT  7206 Europa  
UF  país d’Europa  
UF  país europeu  

Europa (CEB), Banc de Desenvolupament del Consell d’  
USE  fons del Consell d’Europa (7611) 

Europa (CEE), Comissió Econòmica per a  
USE  comissió regional ONU (7606) 

Europa (CEPE), Comissió Econòmica de les Nacions 
Unides per a  
USE  comissió regional ONU (7606) 

Europa blava  
USE  pesca comunitària (5641) 

Europa central  
USE  Europa central i oriental (7206) 

Europa central i de l’Est, països de l’  
USE  països de l’Europa central i oriental (7231) 

Europa central i oriental  
MT  7206 Europa  
UF  Europa central  
UF  Europa de l’Est  
NT1  Albània  
NT1  Antiga República Iugoslava de Macedònia  
NT1  Bielorússia  
NT1  Bòsnia i Hercegovina  
NT1  Bulgària  
NT1  Croàcia  
NT1  Eslovàquia  
NT1  Eslovènia  
NT1  Hongria  
NT1  Kosovo  
NT1  Moldàvia  
NT1  Montenegro  
NT1  país del Caucas  

NT2  Armènia  
NT2  Azerbaidjan  
NT2  Geòrgia  
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NT1  Polònia  
NT1  República Txeca  
NT1  Romania  
NT1  Rússia  
NT1  Sèrbia  

NT2  Vojvodina  
NT1  Sèrbia i Montenegro  
NT1  Ucraïna  

Europa central i oriental, països de l’ — (7231) 

Europa, Conferència Permanent de Poders Lo-
cals i Regionals d’  
USE  Congrés de Poders Locals i Regionals d’Eu-

ropa (7611) 

Europa, Conferència sobre el Desarmament 
a — (0816) 

Europa, Conferència sobre Seguretat i Coopera-
ció a  
USE  OSCE (7621) 

Europa, Congrés de Poders Locals i Regionals 
d’ — (7611) 

Europa, Consell d’ — (7611) 

Europa, Consell de Municipis d’  
USE  Consell de Municipis i Regions d’Europa 

(7626) 

Europa, Consell de Municipis i Regions d’ — 
(7626) 

Europa, convenció del Consell d’  
USE  convenció europea (0806) 

Europa de l’Est  
USE  Europa central i oriental (7206) 

Europa de l’Oest  
USE  Europa occidental (7206) 

Europa del ciutadà  
USE  Europa dels ciutadans (1016) 

Europa del Nord  
MT  7206 Europa  
UF  Escandinàvia  
UF  Europa septentrional  
UF  país escandinau  
UF  país nòrdic  
NT1  Dinamarca  
NT1  Finlàndia  
NT1  illes Fèroe  
NT1  Islàndia  
NT1  Noruega  
NT1  països bàltics  

NT2  Estònia  
NT2  Letònia  
NT2  Lituània  

NT1  Suècia  

Europa del Sud  
USE  Europa meridional (7206) 

Europa dels Balcans  
USE  Balcans occidentals (7231) 

Europa dels ciutadans  
MT  1016 construcció europea  

UF  dimensió social del mercat interior  
UF  Europa del ciutadà  
UF  Europa social  
BT1  aprofundiment de la Unió Europea  
NT1  Carta dels drets fonamentals de la Unió Eu-

ropea  
NT1  ciutadania europea  

NT2  reclamació davant el defensor del poble eu-
ropeu  

RT  lliure circulació de persones  
RT  lliure circulació de treballadors  
RT  política social europea  

Europa, foment de la idea d’ — (0811) 

Europa, Fons Cultural del Consell d’  
USE  fons del Consell d’Europa (7611) 

Europa, Fons de Restabliment del Consell d’  
USE  fons del Consell d’Europa (7611) 

Europa, fons del Consell d’ — (7611) 

Europa, història d’ — (0811) 

Europa meridional  
MT  7206 Europa  
UF  Europa del Sud  
NT1  Espanya  
NT1  Grècia  
NT1  Itàlia  
NT1  Malta  
NT1  Portugal  
NT1  San Marino  
NT1  Santa Seu  
NT1  Xipre  
RT  Gibraltar  
RT  Turquia  

Europa, moviment contra la unió d’  
USE  moviment antieuropeista (0811) 

Europa occidental  
MT  7206 Europa  
UF  Europa de l’Oest  
UF  països occidentals  
NT1  Alemanya  
NT1  Andorra  
NT1  Àustria  
NT1  Bèlgica  
NT1  França  
NT1  illa de Man  
NT1  illes del Canal  
NT1  Irlanda  
NT1  Liechtenstein  
NT1  Luxemburg  
NT1  Mònaco  
NT1  Països Baixos  
NT1  Regne Unit  
NT1  Suïssa  

Europa occidental, Unió de l’ — (7611) 

Europa, Organització de Seguretat i Cooperació a  
USE  OSCE (7621) 

Europa, país d’  
USE  Europa (7206) 

Europa, països del Consell d’ — (7236) 

Europa, promoció de la idea d’  
USE  foment de la idea d’Europa (0811) 

Europa septentrional  
USE  Europa del Nord (7206) 

Europa social  
USE  Europa dels ciutadans (1016) 

Europa, tractat pel qual s’estableix una consti-
tució per a  
USE  constitució europea (1011) 

Europa, Unió de Confederacions Industrials i Em-
presarials d’  
USE  BusinessEurope (7611+7626) 

Europa verda  
USE  política agrària comuna (5606) 

Europa, visió d’ — (0811) 

Europarlament  
USE  Parlament Europeu (1006) 

europea (SCE), societat cooperativa  
USE  cooperativa europea (4016) 

Europea, acord de la Unió  
USE  acord internacional (0806) 

Europea, acord internacional de la Unió  
USE  acord internacional (0806) 

Europea, Acta Única — (1011) 

Europea, adhesió a la Unió — (1016) 

europea, agència  
USE  organisme i agència de la UE (1006) 

europea, Agència de coordinació de la investi-
gació  
USE  Eureka (6416) 

Europea, Agència dels Drets Fonamentals de 
la Unió — (1006) 

Europea, Agència Espacial — (7611) 

Europea, Agència Ferroviària — (1006) 

Europea, ajuda mútua judicial penal a la Unió  
USE  cooperació judicial penal UE (1016) 

Europea, ampliació de la Unió — (1016) 

Europea, aprofundiment de la Unió — (1016) 

Europea, Assemblea  
USE  Parlament Europeu (1006) 

Europea, Assemblea Parlamentària  
USE  Parlament Europeu (1006) 

europea, associació — (2826) 

europea, bandera  
USE  símbol europeu (0811) 

europea, Carta — (0806) 
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Europea, Carta dels drets fonamentals de la 
Unió — (1016) 

Europea, Carta dels drets fonamentals dels tre-
balladors de la Unió  
USE  Carta comunitària dels drets socials fonamen-

tals dels treballadors (2826) 

Europea, Carta Social — (2826) 

Europea, Centre de Satèl·lits de la Unió — 
(1016) 

Europea, Centre de Traducció dels Òrgans de 
la Unió — (1006) 

europea, ciutadania — (1016) 

Europea, Comissió — (1006) 

Europea, Comitè de les Regions de la Unió  
USE  Comitè de les Regions (1006) 

Europea, comitè del Consell de la Unió — 
(1006) 

Europea, Comitè Militar de la Unió  
USE  Comitè Militar de la UE (1016) 

europea comuna de seguretat i defensa (PECSD), 
política  
USE  PESD (1016) 

Europea, Comunitat — (1016) 

Europea, Comunitat Econòmica  
USE  Comunitat Europea (1016) 

europea, conferència — (0806) 

Europea, Consell de la Unió — (1006) 

europea, constitució — (1011) 

Europea contra el Dopatge a l’Esport, Carta  
USE  dopatge (2826) 

europea, convenció — (0806) 

europea, convergència  
USE  integració europea (0811) 

europea, cooperació — (0811) 

europea, cooperació fiscal — (2446) 

Europea, cooperació judicial civil a la Unió — 
(1016) 

Europea, cooperació policíaca i duanera a la Unió  
USE  cooperació policíaca UE (1016) 

europea, cooperació política — (1016) 

europea, cooperativa — (4016) 

Europea d’Administracions de Correus i Teleco-
municacions, Conferència  
USE  CEPT (7611) 

europea d’armament, política — (0821) 

Europea d’Aviació Civil, Conferència — (7611) 

Europea d’Energia Atòmica, Societat — (7611) 

Europea d’Informació al Consumidor, Agència  
USE  xarxa de centres europeus dels consumidors 

(2026) 

europea d’informació i observació del medi am-
bient, xarxa  
USE  Agència Europea de Medi Ambient (1006) 

Europea d’Instituts d’Investigació i Formació so-
bre el desenvolupament, Associació  
USE  EADI (7611+7626) 

Europea d’Interès Econòmic, Agrupació — 
(4016) 

europea d’interès econòmic, associació  
USE  Agrupació Europea d’Interès Econòmic (4016) 

Europea d’Interès Econòmic, Comitè de contac-
te de l’Agrupació  
USE  Agrupació Europea d’Interès Econòmic (4016) 

Europea d’Investigacions Espacials (ESRO), Or-
ganització  
USE  Agència Espacial Europea (7611) 

europea d’ocupació, estratègia — (4406) 

Europea de Centres Nacionals de Productivi-
tat, Associació — (7611) 

Europea de Cooperació, Associació — (1006) 

Europea de Cooperació Econòmica (OECE), Or-
ganització  
USE  OCDE (7621) 

Europea de Cooperació Econòmica, Lliga — 
(7611+7626) 

Europea de Defensa (CED), Comunitat  
USE  Unió de l’Europa occidental (7611) 

Europea de Defensa, Agència — (1016) 

europea de defensa, política — (0821) 

Europea de Drets Humans, Comissió  
USE  Tribunal Europeu de Drets Humans (7611) 

Europea de Drets Humans, Convenció — 
(0806) 

Europea de Formació, Fundació — (1006) 

Europea de l’Energia Atòmica, Comunitat  
USE  CEEA (1016) 

Europea de l’Energia, Carta — (6606) 

europea de la cultura, ciutat  
USE  manifestació cultural europea (2831) 

Europea de la Navegació Fluvial, Unió — 
(7611) 

Europea de les Unions de Consumidors, Oficina  
USE  BEUC (7611) 

Europea de Lliure Comerç, Associació  
USE  AELC (7611) 

Europea de Lluita contra el Frau, Oficina — 
(1006) 

Europea de Medi Ambient, Agència — (1006) 

Europea de Medicaments, Agència — (1006) 

Europea de Ministres de Transports, Confe-
rència — (7621) 

Europea de Pagaments, Unió — (2406) 

Europea de Patents, Oficina — (7611) 

Europea de Poders Locals, Conferència  
USE  Congrés de Poders Locals i Regionals d’Eu-

ropa (7611) 

Europea de Policia, Escola — (1016) 

Europea de Policia, Oficina  
USE  Europol (1016) 

Europea de Productivitat (AEP), Agència  
USE  Associació Europea de Centres Nacionals de 

Productivitat (7611) 

Europea de Radiodifusió, Unió — (7611) 

Europea de Recerca Espacial, Organització  
USE  Agència Espacial Europea (7611) 

Europea de Reconstrucció, Agència — (1006) 

Europea de Seguretat Aèria, Agència — (1006) 

Europea de Seguretat Alimentària, Autoritat 
— (1006) 

Europea de Seguretat de les Xarxes i de la 
Informació, Agència — (1006) 

europea de seguretat i defensa, política  
USE  PESD (1016) 

Europea de Seguretat Marítima, Agència — 
(1006) 

Europea de Sindicats, Confederació — 
(7611+7626) 

Europea de Substàncies i Preparats Químics, 
Agència — (1006) 

Europea de Telecomunicacions per Satèl·lit, Or-
ganització  
USE  Eutelsat (7611) 

europea de veïnatge, política — (1016) 

Europea del Carbó i de l’Acer, Comunitat  
USE  CECA (1016) 

Europea dels drets fonamentals, Carta  
USE  Carta dels drets fonamentals de la Unió Eu-

ropea (1016) 

Europea, Diari Oficial de la Unió  
USE  Diari Oficial UE (3221) 
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europea, empresa — (4011) 

europea, empresa comuna  
USE  empresa comuna (4011) 

europea en matèria civil i mercantil, xarxa judicial  
USE  cooperació judicial civil a la Unió Europea 

(1016) 

europea en matèria d’armament, cooperació  
USE  política europea d’armament (0821) 

europea en matèria penal, xarxa judicial  
USE  cooperació judicial penal UE (1016) 

europea, escola — (3211) 

Europea, estat major de la Unió  
USE  estat major de la UE (1016) 

europea, estratègia industrial  
USE  política industrial comunitària (6806) 

europea forestal, política — (5636) 

Europea, frau a la Unió — (1011) 

Europea, frontera exterior de la Unió — (1231) 

europea, funció pública — (1006) 

europea, fundació  
USE  organisme i agència de la UE (1006) 

Europea, gestió de les fronteres exteriors de la 
Unió  
USE  frontera exterior de la Unió Europea (1231) 

europea, història  
USE  història d’Europa (0811) 

europea, idea  
USE  moviment europeu (0811) 

europea, identitat — (2831) 

europea, indústria  
USE  espai industrial europeu (6806) 

Europea, Institut d’Estudis de Seguretat de la 
Unió — (1016) 

europea, integració — (0811) 

europea, llengua — (3611) 

europea, llengua no — (3611) 

europea, manifestació cultural — (2831) 

europea, marca — (6416) 

europea, medalla  
USE  distinció honorífica (2826) 

Europea, missió de policia de la Unió  
USE  missió de policia de la UE (1016) 

Europea, missió militar de la Unió — (1016) 

europea, moneda — (2406) 

europea, norma — (6411) 

Europea, Oficina Humanitària de la Comunitat  
USE  ECHO (1006) 

Europea, operació militar de la Unió  
USE  missió militar de la Unió Europea (1016) 

Europea, operació policíaca de la Unió  
USE  missió de policia de la UE (1016) 

Europea, operació policial de la Unió  
USE  missió de policia de la UE (1016) 

Europea, organisme i agència de la Unió  
USE  organisme i agència de la UE (1006) 

europea, organització — (7611) 

europea, organització intergovernamental  
USE  organització europea (7611) 

europea, organització regional  
USE  organització europea (7611) 

Europea, països de la Comunitat  
USE  estat membre UE (7231) 

Europea, països de la Unió  
USE  estat membre UE (7231) 

Europea, paper internacional de la Unió  
USE  paper internacional de la UE (1016) 

europea, patent — (6416) 

Europea per a l’Avaluació de Medicaments, Agèn-
cia  
USE  Agència Europea de Medicaments (1006) 

Europea per a l’Energia Nuclear (AEEN), Agència  
USE  Agència per a l’Energia Nuclear (7621) 

europea per a l’enfortiment de la cooperació ju-
dicial, agència  
USE  Eurojust (1016) 

europea per a la gestió de la cooperació operativa 
en les fronteres exteriors, Agència  
USE  Frontex (1006) 

europea per a la millora de les condicions de 
vida i de treball, Fundació — (1006) 

Europea per a la Seguretat de la Navegació Aè-
ria, Organització  
USE  Eurocontrol (7611) 

europea per a la seguretat i la interoperabilitat, 
Agència ferroviària  
USE  Agència Ferroviària Europea (1006) 

Europea per a la Seguretat i Salut en el Tre-
ball, Agència — (1006) 

Europea per al Desenvolupament de Llançadores 
(ELDO), Organització  
USE  Agència Espacial Europea (7611) 

Europea, pertinença a la Comunitat  
USE  pertinença a la Unió Europea (1016) 

Europea, pertinença a la Unió — (1016) 

europea, política exterior  
USE  PESC (1016) 

europea, política social — (2826) 

Europea, Presidència del Consell de la Unió 
— (1006) 

Europea, programa marc de la Comunitat  
USE  programa comunitari (1016) 

europea, regió — (1616) 

Europea, relació estat membre-Unió  
USE  pertinença a la Unió Europea (1016) 

Europea, relació regió-Unió — (1616) 

Europea, relacions de la Unió — (1016) 

Europea, resolució del Consell de la Unió — 
(1011) 

Europea, retirada de la Comunitat  
USE  pertinença a la Unió Europea (1016) 

europea, seguretat — (0816) 

Europea, situació de la Unió — (1016) 

europea, societat — (4016) 

europea, societat anònima  
USE  societat europea (4016) 

europea, televisió — (3226) 

Europea, tractat de la Unió — (1011) 

Europea, tractats de la Unió  
USE  tractats de la UE (1011) 

Europea, Tribunal de la Funció Pública  
USE  Tribunal de la Funció Pública de la Unió Eu-

ropea (1006) 

Europea, Tribunal de la Funció Pública de la 
Unió — (1006) 

Europea, Unió — (1016) 

Europea, Unió d’Indústries de la Comunitat  
USE  BusinessEurope (7611+7626) 

Europea, Unió de Confederacions de la Indústria 
de la Comunitat  
USE  BusinessEurope (7611+7626) 

europea, unió política — (1016) 

europea, unitat monetària  
USE  moneda europea (2406) 

(European Barge Union), EBU  
USE  Unió Europea de la Navegació Fluvial (7611) 

(European Broadcasting Union), EBU  
USE  Unió Europea de Radiodifusió (7611) 



249 Europeu de la Droga i les Toxicomanies, Observatori — (1006) 

European Community Host Organization  
USE  centre distribuïdor de bases de dades (3236) 

(European Convention on Human Rights), ECHR  
USE  Convenció Europea de Drets Humans (0806) 

*European Free Trade Agreement, Central   
*USE  ACLC (7611) 

*European Patent Office  
*USE  Oficina Europea de Patents (7611) 

*European Space Agency  
*USE  Agència Espacial Europea (7611) 

European Telecomunications Standards Institute  
USE  ETSI (7611) 

European Torus, Joint — (1006) 

European Torus, Next  
USE  Joint European Torus (1006) 

*européen des unions de consommateurs, Bu-
reau   
*USE  BEUC (7611) 

Europees (CIME), Comitè Intergovernamental 
per a les Migracions  
USE  Organització Internacional per a les Migra-

cions (7621) 

Europees, agent de les Comunitats  
USE  agent CE (1006) 

Europees, Aranzel Integrat de les Comunitats  
USE  TARIC (2011) 

Europees, Comissió de les Comunitats  
USE  Comissió Europea (1006) 

europees, comunitats — (1016) 

Europees, Consell de les Comunitats  
USE  Consell de la Unió Europea (1006) 

europees, eleccions — (0416) 

Europees, Oficina de Publicacions Oficials de les 
Comunitats  
USE  Oficina de Publicacions (1006) 

europees, Oficina de selecció de personal de les 
comunitats  
USE  EPSO (1006) 

Europees, Oficina Estadística de les Comunitats  
USE  Eurostat (1006) 

Europees, Tribunal de Comptes de les Comuni-
tats  
USE  Tribunal de Comptes Europeu (1006) 

Europees, Tribunal de Justícia de les Comuni-
tats — (1006) 

Europees, Tribunal de Primera Instància de 
les Comunitats — (1006) 

europeisme  
USE  moviment europeu (0811) 

europeista, moviment  
USE  moviment europeu (0811) 

europeïtzació  
SN  Procés d’integració de la dinàmica política i eco-

nòmica de la UE en l’elaboració de les polítiques 
nacionals.  

MT  1016 construcció europea  
BT1  política comunitària-política nacional  

BT2  política comunitària  
BT3  activitat comunitària  

BT4  aprofundiment de la Unió Europea  
RT  dret comunitari-dret nacional  

europeu, acord monetari — (2406) 

Europeu, ajuda del Fons Social  
USE  Fons Social Europeu (1021) 

europeu, any  
USE  manifestació cultural europea (2831) 

Europeu, Banc Central — (1006) 

europeu, batxillerat  
USE  títol d’estudis (3216) 

europeu, carnet de conduir  
USE  permís de conduir europeu (4806) 

europeu, comissari — (1006) 

europeu, comitè d’empresa — (4426) 

Europeu, Comitè Econòmic i Social — (1006) 

Europeu Comú, Tor  
USE  Joint European Torus (1006) 

Europeu, Consell — (1006) 

Europeu, Consell de Ministres  
USE  Consell de la Unió Europea (1006) 

Europeu, contribució del Fons Social  
USE  Fons Social Europeu (1021) 

Europeu, Cos d’Exèrcit — (7611) 

europeu, Cos militar  
USE  Cos d’Exèrcit Europeu (7611) 

Europeu d’Adaptació a la Globalització, Fons 
— (4406) 

*Europeu d’Adaptació a la Mundialització, Fons   
*USE  Fons Europeu d’Adaptació a la Globalitza-

ció (4406) 

Europeu d’Administració Pública, Institut — 
(7611) 

europeu d’associació, acord — (1016) 

Europeu d’Empreses amb Participació Pública, 
Centre  
USE  Centre Europeu de l’Empresa Pública (7611) 

Europeu d’Empreses i Innovació, Centre  
USE  petita i mitjana empresa (4011) 

Europeu d’Empreses Públiques i d’Empreses 
d’Interès Econòmic General, Centre  
USE  Centre Europeu de l’Empresa Pública (7611) 

Europeu d’Informació i Comunicació Forestal, 
Sistema  
USE  EFICS (5636) 

europeu d’interès econòmic, grup  
USE  Agrupació Europea d’Interès Econòmic (4016) 

Europeu d’Inversions, Banc — (1006) 

Europeu d’Inversions, Fons — (1006) 

Europeu d’Investigació Espacial i Tecnologia, 
Centre  
USE  Agència Espacial Europea (7611) 

Europeu d’Investigació i Documentació Parla-
mentàries, Centre — (7611) 

Europeu d’Orientació de la Pesca, Fons  
USE  IFOP (1021) 

Europeu d’Orientació i Garantia Agrícola, Fons  
USE  FEOGA (1021) 

Europeu de Bancs Centrals, Sistema — (2411) 

europeu de comptabilitat, sistema — (1626) 

Europeu de Comptes Econòmics Integrats, Sis-
tema  
USE  sistema europeu de comptabilitat (1626) 

europeu de comunicacions, satèl·lit  
USE  comunicació per satèl·lit (3226) 

Europeu de Cooperació Monetària, Fons — 
(2406) 

Europeu de Desenvolupament, Fons  
USE  FED (0811) 

Europeu de Desenvolupament Regional, Fons 
— (1021) 

europeu de difusió d’ofertes i demandes d’ocu-
pació registrades en compensació internacional 
(SEDOC), sistema  
USE  EURES (4411) 

europeu de difusió d’ofertes i demandes d’ocu-
pació, sistema  
USE  EURES (4411) 

Europeu de Drets Humans, Tribunal — (7611) 

Europeu de Florència, Institut  
USE  Institut Universitari Europeu (7611) 

Europeu de Florència, Institut Universitari  
USE  Institut Universitari Europeu (7611) 

Europeu de l’Empresa Pública, Centre — 
(7611) 

Europeu de la Droga i les Toxicomanies, 
Observatori — (1006) 
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Europeu de la Droga, Observatori  
USE  Observatori Europeu de la Droga i les Toxi-

comanies (1006) 

Europeu de la Joventut (FEJ), Fons  
USE  fons del Consell d’Europa (7611) 

Europeu de les Drogues, Observatori  
USE  Observatori Europeu de la Droga i les Toxi-

comanies (1006) 

Europeu de les PIME, Observatori  
USE  petita i mitjana empresa (4011) 

europeu de navegació per satèl·lit (Galileu), sis-
tema  
USE  navegació per satèl·lit (4811) 

Europeu de Normalització, Comitè — (7611) 

Europeu de Normalització Electrotècnica, Comitè  
USE  Cenelec (7611) 

europeu de normalització, institut  
USE  organisme europeu de normalització (7611) 

europeu de normalització, organisme — 
(7611) 

Europeu de Normes de Telecomunicacions, Ins-
titut  
USE  ETSI (7611) 

europeu de protecció de dades, supervisor — 
(1006) 

Europeu de Reconstrucció i Desenvolupament, 
Banc  
USE  BERD (7611) 

europeu de televisió, programa  
USE  televisió europea (3226) 

europeu, defensor del poble — (1006) 

Europeu del Racisme i la Xenofòbia (OERX 
EUMC), Observatori  
USE  Agència dels Drets Fonamentals de la Unió 

Europea (1006) 

Europeu, delegació del Parlament  
USE  delegació PE (1006) 

Europeu, dictamen del Comitè Econòmic i Social  
USE  dictamen CESE (1011) 

Europeu, dictamen del Parlament  
USE  dictamen PE (1011) 

europeu, dret  
USE  dret comunitari (1011) 

europeu, dret internacional privat  
USE  dret privat europeu (1206) 

europeu, dret privat — (1206) 

europeu, emblema  
USE  símbol europeu (0811) 

europeu, espai audiovisual — (3226) 

Europeu, Espai Econòmic — (1016) 

europeu, espai industrial — (6806) 

europeu, espai judicial — (0811) 

europeu, espai social — (2826) 

europeu, esperit  
USE  moviment europeu (0811) 

europeu, estatut jurídic — (1211) 

europeu, federalisme  
USE  moviment europeu (0811) 

Europeu, Fons Monetari — (2406) 

Europeu, Fons Social — (1021) 

europeu, funcionari — (1006) 

europeu, himne  
USE  símbol europeu (0811) 

Europeu i del Consell, directiva del Parlament  
USE  directiva CE (1011) 

europeu, iniciativa de creixement — (1016) 

Europeu, Institut Monetari — (1006) 

Europeu, Institut Sindical — (7611+7626) 

Europeu, Institut Universitari — (7611) 

europeu, manament de detenció — (1016) 

europeu, mediador  
USE  defensor del poble europeu (1006) 

Europeu, membre del Parlament  
USE  parlamentari europeu (1006) 

europeu, model agrari — (5606) 

europeu, moviment — (0811) 

europeu, observatori  
USE  organisme i agència de la UE (1006) 

europeu, ombudsman  
USE  defensor del poble europeu (1006) 

europeu, país  
USE  Europa (7206) 

Europeu, Parlament — (1006) 

europeu, parlamentari — (1006) 

europeu, partit — (0411) 

europeu, passaport — (1231) 

Europeu per a la Física de Partícules, Laboratori  
USE  CERN (7611) 

Europeu per a la Investigació Nuclear, Centre  
USE  CERN (7611) 

Europeu per a la Investigació, l’Educació i la Hi-
giene i la Seguretat, Institut Sindical  
USE  Institut Sindical Europeu (7611+7626) 

Europeu per a la Prevenció i el Control de les 
Malalties, Centre — (1006) 

Europeu per al Desenvolupament de la Formació 
Professional, Centre  
USE  Cedefop (1006) 

europeu, permís de conduir — (4806) 

europeu, premi  
USE  premi cultural (2826) 

Europeu, president del Parlament  
USE  president PE (1006) 

europeu, pressupost social — (2826) 

Europeu, qüestor del Parlament  
USE  qüestor PE (1006) 

europeu, reclamació davant el defensor del 
poble — (1016) 

Europeu, reglament del Parlament  
USE  reglament parlamentari (0426) 

Europeu, resolució del Consell — (1011) 

Europeu, resolució del Parlament  
USE  resolució PE (1011) 

europeu, segell  
USE  símbol europeu (0811) 

europeu, símbol — (0811) 

europeu, sistema electoral — (0416) 

europeu, sistema monetari — (2406) 

Europeu, Tribunal de Comptes — (1006) 

Europeu, Tribunal de Justícia  
USE  Tribunal de Justícia de les Comunitats Euro-

pees (1006) 

europeu, unitat de compte  
USE  moneda europea (2406) 

Europeu, vicepresident del Parlament  
USE  vicepresident PE (1006) 

Europeu), CES (Comitè Econòmic i Social  
USE  Comitè Econòmic i Social Europeu (1006) 

Europeus, Consell de Municipis  
USE  Consell de Municipis i Regions d’Europa 

(7626) 

europeus d’ocupació, serveis  
USE  EURES (4411) 

europeus dels consumidors, xarxa de centres 
— (2026) 

Europol  
MT  1016 construcció europea  
UF  Oficina Europea de Policia  
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BT1  cooperació policíaca UE  
BT2  espai de llibertat, seguretat i justícia  
BT3  Unió Europea  

RT  policia  

euros  
USE  euro (2406) 

Eurostat  
MT  1006 institucions de la Unió Europea i funció 

pública europea  
UF  Oficina Estadística de les Comunitats Euro-

pees  
BT1  organisme i agència de la UE  

BT2  organisme comunitari  
RT  estadística  

Eurotúnel  
USE  Túnel de la Mànega (4806) 

Eurydice  
SN  Xarxa d’informació sobre l’educació a Europa.  
MT  3206 educació  
BT1  política educativa  

EUSC  
USE  Centre de Satèl·lits de la Unió Europea (1016) 

Euskadi  
USE  País Basc (7211) 

Eustatius, Sint — (7216+7241) 

eutanàsia  
MT  1236 drets i llibertats  
UF  dret a l’eutanàsia  
BT1  lliure disposició de la pròpia persona  

BT2  dret de l’individu  
RT  bioètica  
RT  suïcidi  
RT  testament vital  

eutanàsia, dret a l’  
USE  eutanàsia (1236) 

Eutelsat  
SN  Organització intergovernamental creada el 1977 

per gestionar les infraestructures de telecomu-
nicacions per satèl·lit a Europa. El juliol del 2001 
les activitats d’Eutelsat es van transferir a una 
societat de dret privat.  

MT  7611 organitzacions europees  
UF  Organització Europea de Telecomunicacions 

per Satèl·lit  
BT1  organització europea  

eutrofització  
SN  Increment de substàncies nutritives en aigües 

marines i lacustres que provoca un excés de fi-
toplàncton i la degradació consegüent de la qua-
litat de l’aigua.  

MT  5216 deterioració del medi ambient  
BT1  contaminació de l’aigua  

BT2  contaminació  
RT  aigua residual  
RT  alga  
RT  medi aquàtic  

evacuació d’aigües residuals  
USE  sanejament (5206) 

evacuació de deixalles  
USE  eliminació de residus (5206) 

evacuació de la població  
MT  0431 vida política i seguretat pública  
BT1  protecció civil  

BT2  seguretat pública  

evacuació de residus  
USE  eliminació de residus (5206) 

evaporació  
USE  procés físic (6411) 

evasió d’impostos  
USE  evasió fiscal (2446) 

evasió de capitals  
SN  Fugida de diners cap a l’exterior.  
MT  2421 lliure circulació de capitals  
UF  fugida de capitals  
BT1  moviment de capitals  

BT2  lliure circulació de capitals  
RT  evasió fiscal  

evasió fiscal  
MT  2446 fiscalitat  
UF  evasió d’impostos  
UF  evasió tributària  
UF  lluita contra l’evasió fiscal  
UF  paradís fiscal  
BT1  fiscalitat  
RT  delicte fiscal  
RT  evasió de capitals  
RT  frau fiscal  
RT  preu de transferència  
RT  secret bancari  

evasió fiscal, lluita contra l’  
USE  evasió fiscal (2446) 

evasió tributària  
USE  evasió fiscal (2446) 

eventual, ocupació  
USE  treball temporal (4406) 

eventual, personal  
USE  personal contractat (0436) 

eventual, treball  
USE  treball temporal (4406) 

evolució dels preus  
USE  fluctuació de preus (2451) 

evolució demogràfica  
USE  dinàmica de la població (2816) 

ex URSS  
USE  URSS (7236) 

exacció a l’exportació  
SN  Taxa que s’aplica quan els preus del mercat in-

terior són inferiors als del mercat mundial per a 
evitar una situació d’escassetat.  

MT  2006 política comercial  
BT1  política d’exportació  
RT  gravamen sobre les exportacions  

exacció a la importació  
SN  Aranzel sobre la importació de productes perquè 

el preu s’ajusti al del mercat interior.  
MT  2006 política comercial  
BT1  política d’importació  
RT  exacció agrícola  

exacció agrària  
USE  exacció agrícola (1021) 

exacció agrícola  
SN  Aranzels variables que es perceben a les fronte-

res comunitàries sobre la importació de produc-
tes agraris procedents de països tercers, a fi de 
compensar la diferència entre els preus interiors 
i els del mercat mundial.  

MT  1021 finances comunitàries  
UF  dret regulador agrícola  
UF  drets de duana per als productes agraris  
UF  exacció agrària  
UF  exacció reguladora  
UF  fixació d’exacció  
UF  instrument d’exacció  
UF  nivell d’exacció  
UF  percepció de l’exacció  
BT1  recursos propis  

BT2  finançament del pressupost comunitari  
RT  exacció a la importació  
RT  política monetària agrícola  
RT  preu d’orientació  
RT  preu de resclosa  
RT  preu indicatiu  
RT  preu llindar  

exacció CECA  
SN  Taxa imposada per la CECA, establerta el 1953, 

sobre la producció de carbó i d’acer a la Comu-
nitat.  

MT  1021 finances comunitàries  
BT1  finançament del pressupost comunitari  
RT  pressupost operatiu CECA  

exacció compensatòria  
USE  gravamen compensatori (2011) 

exacció conjuntural  
USE  impost extraordinari (2446) 

exacció d’efecte equivalent  
SN  Té un efecte equivalent als drets de duana.  
MT  2021 comerç internacional  
BT1  obstacle no aranzelari  

BT2  restricció dels intercanvis  

exacció de coresponsabilitat  
USE  coresponsabilitat dels productors (5611) 

exacció ecològica  
USE  impost ecològic (5206) 

exacció, fixació d’  
USE  exacció agrícola (1021) 

exacció, instrument d’  
USE  exacció agrícola (1021) 

exacció, nivell d’  
USE  exacció agrícola (1021) 

exacció parafiscal  
USE  parafiscalitat (2446) 
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exacció, percepció de l’  
USE  exacció agrícola (1021) 

exacció reguladora  
USE  exacció agrícola (1021) 

examen  
MT  3216 organització de l’ensenyament  
UF  prova d’accés  
BT1  treball escolar  
NT1  admissió a examen  

examen, admissió a — (3216) 

examen, condició d’admissió a  
USE  admissió a examen (3216) 

examen mèdic pericial  
MT  2841 sanitat  
UF  reconeixement mèdic pericial  
BT1  medicina  

BT2  ciències mèdiques  
RT  assegurança  

examen mèdic preventiu  
USE  medicina preventiva (2841) 

examen parlamentari  
USE  procediment parlamentari (0426) 

excarceració  
USE  prescripció de la pena (1216) 

excedència  
USE  permís sense sou (4416) 

excedència especial  
SN  Excedència motivada per atendre raons familiars 

o per complir obligacions cíviques.  
MT  4416 condicions i organització del treball  
UF  permís especial  
UF  permís sabàtic  
UF  vacances sabàtiques  
BT1  vacances retribuïdes  

BT2  temps de descans  
BT3  jornada de treball  

BT4  organització del treball  

excedent agrari  
MT  5611 producció i estructures agràries  
UF  excedent agrícola  
BT1  regulació de la producció agrícola  
RT  ajuda alimentària  
RT  estoc  
RT  estoc comunitari  
RT  estoc excedent  
RT  excedent de producció  
RT  restitució a l’exportació  

excedent agrícola  
USE  excedent agrari (5611) 

excedent de producció  
MT  6406 producció  
UF  producció excedent  
BT1  capacitat de producció  

BT2  política de producció  
RT  estoc excedent  
RT  excedent agrari  

excedent, estoc — (6406) 

excedent, producció  
USE  excedent de producció (6406) 

excedentària, balança  
USE  balança deficitària (2406) 

excel·lència, premi a l’  
USE  distinció honorífica (2826) 

excepció cultural  
MT  2831 cultura i religió  
BT1  política cultural  
RT  drets d’autor  
RT  Organització Mundial del Comerç  
RT  producció audiovisual  
RT  producció cinematogràfica  

excepció d’admissibilitat  
USE  admissibilitat (1221) 

excepció del dret comunitari  
MT  1011 dret de la Unió Europea  
UF  exempció del dret comunitari  
BT1  aplicació del dret comunitari  

BT2  dret comunitari  

excepció, estat d’ — (0431) 

excepció, jurisdicció d’ — (1226) 

excepció, tribunal d’  
USE  jurisdicció d’excepció (1226) 

excepcional, destil·lació  
USE  destil·lació (6036) 

exclusió d’una organització internacional  
SN  Sanció imposada a un país arran d’un conflicte 

entre una organització internacional i un país o 
més d’un, o entre dues organitzacions interna-
cionals o més.  

MT  0806 política internacional  
UF  suspensió d’una organització internacional  
BT1  organització internacional  
RT  sanció internacional  

exclusió de la franquícia  
USE  franquícia duanera (2011) 

exclusió del tracte CE  
SN  En el context de la política comercial comuna, 

autorització de la Comissió als estats membres 
perquè no apliquin les normes comunitàries.  

MT  2006 política comercial  
UF  exclusió del tracte comunitari  
BT1  política comercial comuna  

exclusió del tracte comunitari  
USE  exclusió del tracte CE (2006) 

exclusió social  
MT  2826 vida social  
UF  marginació  
UF  marginació social  
BT1  problema social  
RT  acord social  
RT  integració social  
RT  participació social  

exclusiva, acord de compra  
USE  compra exclusiva (4031)

exclusiva, acord de distribució  
USE  distribució exclusiva (4031) 

exclusiva, compra — (4031) 

exclusiva, concessió  
USE  distribució exclusiva (4031) 

exclusiva, contracte d’  
USE  distribució exclusiva (4031) 

exclusiva de venda  
USE  distribució exclusiva (4031) 

exclusiva, distribució — (4031) 

exclusiva, venda  
USE  distribució exclusiva (4031) 

exclusiva, zona econòmica — (1231) 

exclusiva, zona nacional  
USE  zona econòmica exclusiva (1231) 

excombatent  
MT  0816 equilibri internacional  
BT1  víctima de guerra  

excursió fluvial  
USE  turisme fluvial (2826) 

execució d’obres, contracte d’  
USE  contracte d’obres (2006) 

execució de la llei  
USE  aplicació de la llei (1206) 

execució de la pena  
MT  1216 dret penal  
UF  compliment de la pena  
BT1  sanció penal  
NT1  llibertat condicional  
NT1  prescripció de la pena  
NT1  reducció de la pena  
NT1  suspensió de la pena  

execució de projectes  
MT  4021 gestió administrativa  
UF  gestió de projectes  
BT1  programa d’actuació  

BT2  gestió  

execució de sentència  
MT  1221 justícia  
UF  autoritat de cosa jutjada  
UF  efecte jurídic  
UF  mitjans d’execució  
UF  via executiva  
BT1  sentència  
NT1  desnonament  
NT1  embargament de béns  

execució del pressupost  
MT  2441 pressupost  
NT1  autorització pressupostària  
NT1  compromís de les despeses  
NT1  control financer  
NT1  control pressupostari  
NT1  crèdit de pagament  
NT1  crèdit pressupostari  
NT1  descàrrec del pressupost  
NT1  exercici pressupostari  
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NT1  liquidació de despeses  
NT1  pròrroga de crèdit  
RT  política pressupostària  
RT  pressupost  

execució, mesura nacional d’  
USE  transposició de la legislació comunitària (1011) 

execució, mitjans d’  
USE  execució de sentència (1221) 

execució, poder d’ — (0406) 

Executiu  
MT  0436 poder executiu i administració pública  
NT1  competències de l’Executiu  

NT2  control administratiu  
NT2  legislació delegada  
NT2  política governamental  
NT3  democratització  
NT3  programa de govern  
NT3  relació església-estat  

NT2  política interior  
NT2  potestat reglamentària  
NT2  responsabilitat ministerial  

NT1  Govern  
NT2  cap del Govern  
NT2  consell de ministres  
*NT2  *conseller autonòmic  
NT2  declaració del govern  
NT2  ministre  

NT1  governança  

executiu, comitè  
USE  comissió executiva (0411) 

Executiu, competències de l’ — (0436) 

Executiu del BCE, Comitè  
USE  òrgan de decisió UE (1006) 

executiu, poder — (0406) 

executiu, relació poder legislatiu-poder  
USE  relació legislatiu-executiu (0431) 

executiu-legislatiu  
USE  relació legislatiu-executiu (0431) 

executiva, agència  
USE  organisme i agència de la UE (1006) 

executiva, comissió — (0411) 

executiva, via  
USE  execució de sentència (1221) 

exempció aranzelària  
MT  2011 política aranzelària  
UF  dret zero  
UF  exempció de drets de duana  
UF  exoneració de drets de duana  
BT1  política aranzelària  

exempció, clàusula d’ — (1016) 

exempció d’autorització d’entesa  
MT  4031 competència  
UF  exempció d’autorització de pràctiques con-

certades  
BT1  reglamentació sobre enteses  

BT2  dret de la competència  

exempció d’autorització de pràctiques concertades  
USE  exempció d’autorització d’entesa (4031) 

exempció d’impostos  
USE  exempció fiscal (2446) 

exempció de drets de duana  
USE  exempció aranzelària (2011) 

exempció del dret comunitari  
USE  excepció del dret comunitari (1011) 

exempció fiscal  
MT  2446 fiscalitat  
UF  exempció d’impostos  
UF  exempció impositiva  
UF  exempció tributària  
UF  exoneració d’impostos  
UF  exoneració fiscal  
BT1  política fiscal  
RT  zona franca industrial  

exempció impositiva  
USE  exempció fiscal (2446) 

exempció tributària  
USE  exempció fiscal (2446) 

exemples concrets, anàlisi d’  
USE  estudi de casos (3221) 

exemples pràctics, estudi d’  
USE  estudi de casos (3221) 

exèquies  
USE  mort (2826) 

exercici pressupostari  
MT  2441 pressupost  
UF  any fiscal  
BT1  execució del pressupost  

*exercida en l’àmbit de la llar, violència   
*USE  violència domèstica (2826) 

exercir una acció judicial, dret d’  
USE  dret de litigar (1221) 

exèrcit  
MT  0821 defensa  
UF  forces armades  
UF  legió  
UF  militar  
UF  milícia  
NT1  disciplina militar  
NT1  dret militar  
NT1  exèrcit de l’aire  
NT1  exèrcit de reserva  
NT1  exèrcit de terra  
NT1  exèrcit professional  
NT1  forces a l’estranger  
NT1  força de natura militar  

NT2  servei secret  
NT3  espionatge  

NT1  instrucció militar  
NT2  maniobres militars  

NT1  marina de guerra  
NT1  mercenari  
NT1  personal civil  
NT1  personal militar  
NT1  servei militar  

NT2  insubmissió  

NT2  objecció de consciència  
NT2  servei civil  
NT2  servei militar de la dona  
NT2  servei voluntari  

RT  Comitè Militar de la UE  
RT  cementiri militar  
RT  cooperació UE-OTAN  
RT  força de reacció ràpida  
RT  guerra  
RT  règim militar  

exèrcit de l’aire  
MT  0821 defensa  
UF  força aèria  
BT1  exèrcit  
RT  aviació militar  

exèrcit de reserva  
MT  0821 defensa  
BT1  exèrcit  

exèrcit de terra  
MT  0821 defensa  
UF  força terrestre  
BT1  exèrcit  

Exèrcit Europeu, Cos d’ — (7611) 

exèrcit, incorporació de la dona a l’  
USE  servei militar de la dona (0821) 

exèrcit professional  
MT  0821 defensa  
UF  professionalització de les forces armades  
BT1  exèrcit  

exhauriment de recursos  
MT  5206 política del medi ambient  
BT1  explotació de recursos  

BT2  gestió de recursos  
BT3  política de medi ambient  

RT  agricultura intensiva  
RT  indústria minera  
RT  monocultura  
RT  recurs renovable  

exili, govern a l’ — (0406) 

exili polític  
USE  refugiat polític (0431) 

existències  
USE  estoc (2036) 

èxode intel·lectual  
SN  Emigració de persones amb formació de grau 

superior a altres països o regions on troben mi-
llors condicions de treball.  

MT  2811 moviments migratoris  
UF  fugida de cervells  
BT1  emigració  

BT2  migració  

èxode rural  
USE  migració rural (2811) 

exoneració d’impostos  
USE  exempció fiscal (2446) 

exoneració de drets de duana  
USE  exempció aranzelària (2011) 
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exoneració fiscal  
USE  exempció fiscal (2446) 

Expansió Comercial, Llei d’ — (2011) 

expansió econòmica  
USE  desenvolupament econòmic (1611) 

expansió industrial, àrea d’  
USE  zona franca industrial (6806) 

expansió, pol d’  
USE  pol de creixement (1611) 

Expansion Act, Trade  
USE  Llei d’Expansió Comercial (2011) 

expatriat, treballador — (4411) 

expectativa a curt termini  
USE  previsió a curt termini (1631) 

expectativa a llarg termini  
USE  previsió a llarg termini (1631) 

expectativa a mitjà termini  
USE  previsió a mitjà termini (1631) 

expectativa econòmica  
USE  previsió econòmica (1631) 

expedició  
USE  lliurament (2036) 

expedient de licitació  
USE  licitació (2006) 

expedient disciplinari  
USE  procediment disciplinari (0436) 

expedient mèdic  
USE  dades mèdiques (2841) 

expedient penal d’una persona  
USE  registre penal (1216) 

experiència laboral  
USE  experiència professional (4411) 

experiència professional  
MT  4411 mercat laboral  
UF  experiència laboral  
BT1  mercat laboral  
RT  qualificació professional  

experiment pedagògic  
USE  nova pedagogia (3206) 

experiment pilot  
USE  assaig (6411) 

experimentació  
USE  assaig (6411) 

experimentació agrícola, centre d’  
USE  estació experimental agrícola (5606) 

experimentació animal  
MT  6416 investigació i propietat intel·lectual  
UF  animal de laboratori  
BT1  investigació  
RT  animal transgènic  

RT  benestar dels animals  
RT  zootècnia  

experimentació humana  
MT  6416 investigació i propietat intel·lectual  
BT1  investigació  
RT  investigació mèdica  

experimental agrícola, estació — (5606) 

experimental, escola  
USE  nova pedagogia (3206) 

expert  
USE  professió independent (4411) 

expert, sistema  
USE  intel·ligència artificial (3231) 

experts, visita de treball d’  
USE  missió d’observació (0806) 

explicació de vot  
MT  0426 treballs parlamentaris  
BT1  sessió parlamentària  

BT2  procediment parlamentari  
RT  votació  

exploració de l’espai  
USE  utilització de l’espai (1231) 

exploració petroliera  
MT  6616 indústria petroliera  
UF  prospecció petroliera  
BT1  indústria petroliera  
RT  localització de l’energia  
RT  prospecció minera  

explosió demogràfica  
USE  creixement de la població (2816) 

explosió, risc d’  
USE  risc industrial (5206) 

explosiu  
MT  6811 química  
UF  detonador  
UF  propulsor  
BT1  paraquímica  
NT1  focs artificials  
RT  substància perillosa  

explotació a cel obert  
USE  explotació minera (6611) 

explotació agrària  
MT  5616 sistema d’explotació agrària  
UF  empresa agrícola  
UF  finca rústica  
UF  granja  
NT1  explotació agrària estatal  
NT1  explotació lletera  
NT1  granja col·lectiva  
NT1  superfície d’explotació  

NT2  explotació gran  
NT2  explotació mitjana  
NT2  explotació petita  
NT2  parcel·la  
NT2  superfície agrícola utilitzada  
NT2  superfície principal  

RT  animal de granja  
RT  estructura agrària  

RT  granja pilot  
RT  modernització de l’explotació agrària  
RT  renda de l’explotació agrària  
RT  successió de l’explotació agrària  
RT  turisme rural  

explotació agrària, cap d’ — (5616) 

explotació agrària estatal  
MT  5616 sistema d’explotació agrària  
BT1  explotació agrària  
RT  propietat pública  

explotació agrària familiar  
MT  5616 sistema d’explotació agrària  
BT1  sistema d’explotació agrària  
RT  economia domèstica  
RT  empresa familiar  
RT  mà d’obra familiar  
RT  successió de l’explotació agrària  

explotació agrària, fitxa d’ — (5616) 

explotació agrària mixta  
MT  5616 sistema d’explotació agrària  
BT1  sistema d’explotació agrària  
RT  cria de bestiar  
RT  producció animal  

explotació agrària, modernització de l’ — 
(5611) 

explotació agrària, renda de l’ — (5616) 

explotació agrària, resultat de l’ — (5616) 

explotació agrària, sistema d’ — (5616) 

explotació agrària, successió de l’ — (5611) 

explotació agrícola, director d’  
USE  agricultor (5616) 

explotació carbonera  
USE  mineria del carbó (6611) 

explotació comercial  
USE  comercialització (2031) 

explotació, compte d’ — (4026) 

explotació, cost d’ — (4026) 

explotació de recursos  
MT  5206 política del medi ambient  
BT1  gestió de recursos  

BT2  política de medi ambient  
NT1  exhauriment de recursos  
NT1  explotació dels fons marins  
NT1  explotació dels mars  
NT1  sobreexplotació de recursos  
RT  extracció de petroli  
RT  localització de l’energia  

explotació del mineral  
MT  6611 indústries carbonera i minera  
BT1  indústria minera  
NT1  extracció minera  
NT1  material de perforació profunda  
NT1  perforació  

NT2  perforació al mar  
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explotació dels fons marins  
MT  5206 política del medi ambient  
BT1  explotació de recursos  

BT2  gestió de recursos  
BT3  política de medi ambient  

RT  fons marí  
RT  recurs mineral submarí  

explotació dels mars  
MT  5206 política del medi ambient  
BT1  explotació de recursos  

BT2  gestió de recursos  
BT3  política de medi ambient  

RT  dret del mar  
RT  fons marí  
RT  recurs marí  
RT  zona econòmica exclusiva  

explotació, desenvolupament de l’  
USE  modernització de l’explotació agrària (5611) 

explotació, dimensió de l’  
USE  superfície d’explotació (5616) 

explotació directa  
SN  Explotació de la terra pel propietari del terreny.  
MT  5616 sistema d’explotació agrària  
BT1  règim d’explotació  

explotació forestal  
MT  5636 forest  
UF  treballs forestals  
BT1  economia forestal  
RT  indústria de la fusta  

explotació gran  
MT  5616 sistema d’explotació agrària  
UF  latifundi  
BT1  superfície d’explotació  

BT2  explotació agrària  

*explotació laboral  
*MT  4406 ocupació  
*RT  dret del treball  
*RT  igualtat de remuneració  
*RT  igualtat de tracte  
*RT  treball de joves  
*RT  treball de menors  

*explotació laboral de joves  
*USE  treball de joves (4406) 

*explotació laboral infantil  
*USE  treball de menors (4406) 

explotació lletera  
MT  5616 sistema d’explotació agrària  
UF  recollida de llet  
UF  recol·lecció lletera  
BT1  explotació agrària  
RT  cooperativa agrícola  
RT  indústria làctia  
RT  producció lletera  
RT  producte lacti  

explotació, llicència d’  
USE  llicència de patent (6416) 

explotació minera  
MT  6611 indústries carbonera i minera  

UF  explotació a cel obert  
UF  explotació subterrània  
UF  mina  
UF  pedrera  
BT1  indústria minera  

explotació mitjana  
MT  5616 sistema d’explotació agrària  
BT1  superfície d’explotació  

BT2  explotació agrària  

explotació mixta  
MT  5616 sistema d’explotació agrària  
BT1  règim d’explotació  

explotació petita  
MT  5616 sistema d’explotació agrària  
UF  minifundi  
BT1  superfície d’explotació  

BT2  explotació agrària  

explotació, règim d’ — (5616) 

explotació, règim de pagament únic per  
USE  règim de pagament únic (5606) 

explotació, resultat d’ — (4026) 

explotació, saldo del compte d’  
USE  resultat d’explotació (4026) 

explotació subterrània  
USE  explotació minera (6611) 

explotació, superfície d’ — (5616) 

explotacions, agrupació d’ — (5616) 

explotador agrícola  
USE  agricultor (5616) 

explotador agrícola, jove  
USE  jove agricultor (5616) 

exportació  
MT  2016 intercanvis econòmics  
BT1  intercanvi comercial  
NT1  exportació comunitària  
NT1  reexportació  
RT  acord de limitació  
RT  assegurança a l’exportació  
RT  gravamen sobre les exportacions  
RT  política d’exportació  

exportació, ajuda a l’ — (1606) 

exportació, ajuda comunitària a l’  
USE  restitució a l’exportació (2006) 

exportació, assegurança a l’ — (2431) 

exportació, assegurança de crèdit a l’  
USE  assegurança a l’exportació (2431) 

exportació, autorització d’  
USE  llicència d’exportació (2011) 

exportació, certificat d’  
USE  llicència d’exportació (2011) 

exportació comunitària  
MT  2016 intercanvis econòmics  
BT1  exportació  

BT2  intercanvi comercial  
RT  restitució a l’exportació  

exportació, crèdit a l’ — (2006) 

exportació d’objectes d’art  
USE  comerç d’art (2831) 

exportació d’obres d’art  
USE  comerç d’art (2831) 

exportació de capitals  
MT  2421 lliure circulació de capitals  
BT1  moviment de capitals  

BT2  lliure circulació de capitals  
RT  inversió a l’estranger  

exportació de deixalles  
USE  exportació de residus (5216) 

exportació de residus  
MT  5216 deterioració del medi ambient  
UF  exportació de deixalles  
UF  tràfic internacional de deixalles  
UF  tràfic internacional de residus  
UF  tràfic transfronterer de deixalles  
UF  tràfic transfronterer de residus  
BT1  residu  
RT  gestió de residus  

exportació, desgravació a l’ — (2006) 

exportació, deute duaner a l’  
USE  deute duaner (2011) 

exportació, estabilització dels ingressos d’  
USE  Stabex (1016) 

exportació, exacció a l’ — (2006) 

exportació, foment de l’  
USE  promoció del comerç (2006) 

exportació, gravamen a l’  
USE  gravamen sobre les exportacions (2446) 

exportació, impost a l’  
USE  gravamen sobre les exportacions (2446) 

exportació, llicència d’ — (2011) 

exportació, obstacle a l’  
USE  restricció de les exportacions (2021) 

exportació, política d’ — (2006) 

exportació, preu d’ — (2451) 

exportació, prohibició d’  
USE  restricció de les exportacions (2021) 

exportació, règim d’  
USE  política d’exportació (2006) 

exportació, règim duaner d’ — (2011) 

exportació, relació entre preus d’importació i d’  
USE  terme de l’intercanvi (2016) 
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exportació, restitució a l’ — (2006) 

exportació, Sistema d’estabilització dels ingres-
sos d’  
USE  Stabex (1016) 

exportació, subvenció a l’ — (2006) 

exportació temporal  
USE  admissió temporal (2011) 

exportacions (COCOM), Comitè de coordinació 
per al control multilateral de les  
USE  acord de Wassenaar (7621) 

exportacions, bloqueig de les  
USE  restricció de les exportacions (2021) 

exportacions, control de les — (2006) 

exportacions d’armes convencionals i béns i tec-
nologia de doble ús, acord de Wassenaar sobre 
control d’  
USE  acord de Wassenaar (7621) 

exportacions, diversificació de les — (2006) 

exportacions, finançament de les — (2006) 

exportacions, gravamen especial sobre les  
USE  gravamen sobre les exportacions (2446) 

exportacions, gravamen sobre les — (2446) 

exportacions, ingrés per — (2006) 

exportacions, limitació de les  
USE  restricció de les exportacions (2021) 

exportacions, restricció de les — (2021) 

exportadora, indústria — (6806) 

Exportadors de Petroli, Organització de Països  
USE  OPEP (7621) 

Exportadors de Petroli, Organització de Paï-
sos Àrabs — (7616) 

exposició artística  
USE  manifestació cultural (2831) 

exposició comercial  
USE  manifestació comercial (2031) 

exposició pública d’anuncis  
USE  anunci públic (3231) 

expressió, llibertat d’ — (1236) 

expropiació  
MT  1211 dret civil  
BT1  propietat de béns  

expulsió  
MT  1216 dret penal  
UF  denegació d’entrada  
UF  deportació  
UF  expulsió administrativa  
UF  expulsió del territori  
BT1  dret penal internacional  

BT2  dret penal  

RT  dret d’estrangeria  
RT  estranger  

expulsió administrativa  
USE  expulsió (1216) 

expulsió del llogater  
USE  desnonament (1221) 

expulsió del territori  
USE  expulsió (1216) 

exrepública iugoslava  
USE  Antiga República Iugoslava de Macedònia 

(7206+7231+7236) 

extensió agrària  
SN  Difusió entre els agricultors de coneixements 

tècnics, financers i econòmics.  
MT  5611 producció i estructures agràries  
UF  divulgació agrària  
BT1  política d’estructuració agrària  
NT1  conseller agrari  
RT  ensenyament agrícola  

extensiva, agricultura — (5621) 

exterior, ajuda a l’ — (0811) 

exterior, comerç — (2006) 

exterior comuna, política  
USE  PESC (1016) 

exterior de la UE, frontera  
USE  frontera exterior de la Unió Europea (1231) 

exterior de la Unió Europea, frontera — (1231) 

exterior, deute — (2406) 

exterior europea, política  
USE  PESC (1016) 

exterior i de seguretat comuna, política  
USE  PESC (1016) 

exterior, mercat — (2006) 

exterior, organització del comerç  
USE  comerç exterior (2006) 

exterior, política — (0816) 

exteriors, Agència europea per a la gestió de la 
cooperació operativa en les fronteres  
USE  Frontex (1006) 

exteriors CE, relacions  
USE  relacions de la Unió Europea (1016) 

exteriors de la UE, gestió de les fronteres  
USE  frontera exterior de la Unió Europea (1231) 

exteriors de la Unió Europea, gestió de les fron-
teres  
USE  frontera exterior de la Unió Europea (1231) 

exteriors, relacions  
USE  política exterior (0816) 

extermini, camp d’  
USE  camp de concentració (0431) 

extern CE, concurs  
USE  concurs oposició CE (1006) 

extern, personal  
USE  personal contractat (0436) 

externa de la Comunitat, competència jurídica  
USE  competències externes CE (1011) 

externa, recol·locació  
USE  ajuda a la recol·locació (4406) 

externa, subcontractació — (6406) 

externalització  
USE  subcontractació externa (6406) 

externes CE, competències — (1011) 

extinció, espècie en perill d’  
USE  espècie protegida (5211) 

extra, hora  
USE  hora extraordinària (4416) 

extra, paga  
USE  prima salarial (4421) 

extracció d’òrgans  
USE  trasplantació d’òrgans (2841) 

extracció de petroli  
MT  6616 indústria petroliera  
BT1  indústria petroliera  
RT  explotació de recursos  

extracció minera  
MT  6611 indústries carbonera i minera  
UF  indústria extractiva  
UF  tècnica d’extracció minera  
BT1  explotació del mineral  

BT2  indústria minera  

extracció minera, tècnica d’  
USE  extracció minera (6611) 

extracció, plataforma d’  
USE  instal·lació al mar (6616) 

extracomunitari, comerç  
USE  intercanvi extracomunitari (2006) 

extracomunitari, intercanvi — (2006) 

*extracomunitària, migració  — (2811) 

extracorpòria, fertilització  
USE  fecundació in vitro (2806) 

extracte de carn  
USE  producte carni (6026) 

extractiva, indústria  
USE  extracció minera (6611) 

extradició  
MT  1216 dret penal  
BT1  dret penal internacional  

BT2  dret penal  
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RT  manament de detenció europeu  
RT  terrorisme  

*extraescolar, activitat  — (3216) 

extrajudicial de litigis de consum (xarxa EJE), xar-
xa per a la solució  
USE  xarxa de centres europeus dels consumidors 

(2026) 

extranet  
SN  Xarxa de telecomunicació i teleinformàtica cons-

tituïda per un intranet extensa que permet la co-
municació amb certs organismes externs, per 
exemple, amb clients o proveïdors.  

MT  3226 comunicació  
BT1  internet  

BT2  telecomunicació  
BT3  sistema de comunicació  

extraordinari, crèdit  
USE  pressupost extraordinari (2436) 

extraordinari, impost — (2446) 

extraordinari, pressupost — (2436) 

extraordinària, hora — (4416) 

extraparlamentari, partit — (0411) 

extraparlamentària, consulta  
USE  sessió pública (0426) 

extrapressupostària, despesa — (2441) 

extraradi  
USE  zona suburbana (2846) 

extraterritorial, competència — (1226) 

extraterritorialitat  
MT  1231 dret internacional  
BT1  dret territorial  

BT2  dret internacional públic  
RT  protecció diplomàtica  

Extrem Orient  
MT  7226 Àsia-Oceania  
UF  Àsia de l’Est  
UF  Àsia oriental  
UF  Orient Llunyà  
UF  país de l’Extrem Orient  
NT1  Corea del Nord  
NT1  Corea del Sud  
NT1  Hong Kong  
NT1  Japó  
NT1  Macau  
NT1  Mongòlia  
NT1  Taiwan  
NT1  Xina  

Extrem Orient, país de l’  
USE  Extrem Orient (7226) 

extrema dreta  
MT  0411 partit polític  
UF  dreta radical  
UF  ultradreta  
BT1  tendència política  
RT  feixisme  

RT  nacionalsocialisme  
RT  partit extremista  

extrema esquerra  
MT  0411 partit polític  
UF  esquerra radical  
UF  ultraesquerra  
BT1  tendència política  
RT  esquerranisme  
RT  partit extremista  

Extremadura  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
UF  comunitat autònoma d’Extremadura  
BT1  regions d’Espanya  
*NT1  *Badajoz  
*NT1  *Cáceres  

Extremadura, comunitat autònoma d’  
USE  Extremadura (7211) 

extremisme  
MT  2826 vida social  
UF  fanatisme  
BT1  problema social  
RT  integrisme religiós  

extremisme d’esquerres  
USE  esquerranisme (0406) 

extremista, partit — (0411) 

fa al producte, responsabilitat pel que  
USE  responsabilitat del fabricant (1211) 

fàbrica  
USE  edifici industrial (6806) 

fàbrica clau en mà  
MT  6806 política i estructura industrials  
BT1  infraestructura industrial  

BT2  política industrial  
RT  independència tecnològica  

fàbrica de coc, gas per a  
USE  gas (6606) 

fàbrica de sucre  
USE  indústria sucrera (6031) 

fàbrica, localització de la  
USE  emplaçament industrial (6806) 

fàbrica, marca de  
USE  marca (6416) 

fàbrica, obra de — (4806) 

fàbrica siderúrgica  
USE  indústria siderúrgica (6816) 

fàbrica, tancament de  
USE  cessament d’activitat (4006) 

fàbrica, vaixell  
USE  vaixell pesquer (5641) 

fabricació assistida per ordinador  
MT  3236 informàtica i tractament de dades  
BT1  informàtica industrial  

BT2  informàtica aplicada  
BT3  informàtica  

fabricació industrial  
MT  6411 tecnologia i reglamentació tècnica  
NT1  automatització  
NT1  control de producció  
NT1  control de qualitat de productes industrials  
NT1  disseny del producte  

NT2  assaig  
NT2  prototip  

NT1  espionatge industrial  
NT1  mecanització  
NT1  robotització  

NT2  robot industrial  
NT1  secret industrial  
RT  empresa industrial  
RT  falsificació  
RT  informàtica industrial  
RT  infraestructura industrial  
RT  planificació de la producció  
RT  qualitat del producte  
RT  seguretat del producte  
RT  tècnica de producció  

fabricant, responsabilitat del — (1211) 

facilitat Ortoli  
USE  nou instrument comunitari (1021) 

facilitats per a discapacitats  
USE  mitjans per a discapacitats (2826) 

facsímil  
USE  telefax (3226) 

facto, reconeixement de  
USE  reconeixement d’un estat (1231) 

factor de producció  
MT  6406 producció  
BT1  política de producció  
RT  bé de producció  

factoring  
USE  facturació (4026) 

factura  
USE  facturació (4026) 

factura falsa  
USE  delicte econòmic (1216) 

factura, falsificació de  
USE  delicte econòmic (1216) 

facturació  
MT  4026 gestió comptable  
UF  descompte de factures  
UF  factoring  
UF  factura  
UF  gestió de cobraments  
BT1  gestió comptable  

factures, descompte de  
USE  facturació (4026) 

facultativa, assistència  
USE  cura de la salut (2841) 

façana atlàntica  
USE  Arc atlàntic (1616) 

façanes, restauració de  
USE  millora d’habitatge (2846) 
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faig  
USE  arbre caducifoli (5636) 

fajol  
MT  6006 productes d’origen vegetal  
BT1  cereal  

Falkland  
MT  7241 països i territoris d’ultramar  
UF  Geòrgia del Sud  
UF  illes Falkland  
UF  illes Malvines  
UF  illes Sandwich del Sud  
UF  Malvines  
BT1  PTU de la Gran Bretanya  
RT  Amèrica del Sud  

Falkland, illes  
USE  Falkland (7241) 

fallida  
MT  4006 organització de l’empresa  
UF  bancarrota  
UF  fallida fraudulenta  
BT1  liquidació de societat mercantil  

BT2  vida de l’empresa  
RT  delicte econòmic  
RT  dèficit  
RT  dret mercantil  
RT  fallida civil  
RT  pèrdua financera  

fallida civil  
MT  2416 institucions financeres i de crèdit  
UF  bancarrota personal  
UF  fallida personal  
*UF  *insolvència personal  
BT1  crèdit  
RT  consum familiar  
RT  deute  
RT  fallida  
RT  liquidació de societat mercantil  
RT  solvència  

fallida fraudulenta  
USE  fallida (4006) 

fallida personal  
USE  fallida civil (2416) 

falsa, emissió de moneda  
USE  falsificació de moneda (1216) 

falsa, encunyació de moneda  
USE  falsificació de moneda (1216) 

falsa, factura  
USE  delicte econòmic (1216) 

falsa, moneda  
USE  falsificació de moneda (1216) 

falsa, publicitat  
USE  publicitat abusiva (4031) 

falsedat documental  
MT  1216 dret penal  
UF  falsificació de document públic  
*UF  *falsificació de documents  
*UF  *utilització de documents falsificats  
BT1  delicte contra la propietat  

BT2  infracció  

falsejada, competència  
USE  restricció de la competència (4031) 

*Falset  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Priorat  

*Falset, la, Bisbal de  — (7211+9999) 

falsificació  
MT  6416 investigació i propietat intel·lectual  
BT1  propietat industrial  

BT2  propietat intel·lectual  
RT  delicte econòmic  
RT  dret mercantil  
RT  fabricació industrial  
RT  falsificació de moneda  
RT  frau  
RT  tràfic il·lícit  

falsificació de document públic  
USE  falsedat documental (1216) 

*falsificació de documents  
*USE  falsedat documental (1216) 

falsificació de factura  
USE  delicte econòmic (1216) 

falsificació de l’euro  
USE  falsificació de moneda (1216) 

falsificació de mitjans de pagament  
USE  falsificació de moneda (1216) 

falsificació de moneda  
MT  1216 dret penal  
UF  delicte de falsificació de moneda  
UF  emissió de moneda falsa  
UF  encunyació de moneda falsa  
UF  falsificació de l’euro  
UF  falsificació de mitjans de pagament  
UF  moneda falsa  
BT1  delicte econòmic  

BT2  infracció  
RT  euro  
RT  falsificació  

falsificació de moneda, delicte de  
USE  falsificació de moneda (1216) 

*falsificats, utilització de documents   
*USE  falsedat documental (1216) 

falta  
USE  infracció (1216) 

fam  
MT  2841 sanitat  
UF  lluita contra la fam  
BT1  escassetat d’aliments  

BT2  nutrició  
RT  ajuda alimentària  

fam, lluita contra la  
USE  fam (2841) 

fam, vaga de — (0431) 

família  
MT  2806 família  
UF  família nuclear  
UF  medi familiar  
NT1  cap de família  
NT1  càrrega familiar  
NT1  conflicte generacional  
NT1  família monoparental  
NT1  família nombrosa  
NT1  família reconstituïda  
NT1  parentiu  

NT2  fill abandonat  
NT2  fill adoptiu  
NT2  fill natural  
NT2  fill únic  
NT2  orfe  

NT1  parentiu d’afinitat  
NT1  política familiar  

NT2  protecció de la família  
NT1  solidaritat familiar  
NT1  sustentador de la família  
RT  llar  

família adoptiva  
USE  adopció (2806) 

família, cap de — (2806) 

família de fet  
USE  unió lliure (2806) 

família, dret de — (2806) 

família monoparental  
MT  2806 família  
UF  família uniparental  
BT1  família  
RT  progenitor no casat  

família nombrosa  
MT  2806 família  
BT1  família  
RT  ajuda a domicili  
RT  política de natalitat  

família nuclear  
USE  família (2806) 

família, política d’ajuda a la  
USE  política familiar (2806) 

família, protecció de la — (2806) 

família reconstituïda  
SN  Família en què els fills provenen d’unions ante-

riors dels pares.  
MT  2806 família  
BT1  família  

família, sustentador de la — (2806) 

família uniparental  
USE  família monoparental (2806) 

*familiar, acolliment   
*USE  dret de custòdia (2806) 

familiar, càrrega — (2806) 

*familiar, conciliació del treball amb la vida   
*USE  *relació treball-família (4416) 
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familiar, consum — (2026) 

familiar, empresa — (4011) 

familiar, explotació agrària — (5616) 

familiar, hort — (5616) 

familiar, informàtica  
USE  informàtica domèstica (3236) 

familiar, mà d’obra — (4411) 

familiar, medi  
USE  família (2806) 

familiar, migració — (2811) 

familiar per fills, subsidi  
USE  prestació familiar (2836) 

familiar, planificació — (2806) 

familiar, plus  
USE  prestació familiar (2836) 

familiar, política — (2806) 

familiar, pressupost — (1626) 

familiar, prestació — (2836) 

familiar, programa de planificació  
USE  planificació familiar (2806) 

familiar, reagrupament  
USE  migració familiar (2811) 

familiar, renda — (1626) 

familiar, reunificació  
USE  migració familiar (2811) 

familiar, situació — (2806) 

familiar, solidaritat — (2806) 

familiar, subsidi  
USE  prestació familiar (2836) 

familiar, unitat  
USE  llar (2816) 

*familiar, violència   
*USE  violència domèstica (2826) 

familiars, pensió a favor de  
USE  prestació als supervivents (2836) 

familiars per fills, punts  
USE  prestació familiar (2836) 

famílies monoparentals, ajudes per a  
USE  prestació familiar (2836) 

fanatisme  
USE  extremisme (2826) 

fangs de depuració  
MT  5216 deterioració del medi ambient  
UF  fangs de depuradora  
BT1  residu  

RT  adob orgànic  
RT  metall pesant  
RT  tractament de l’aigua  

fangs de depuradora  
USE  fangs de depuració (5216) 

fantasma, gabinet  
USE  govern a l’ombra (0431) 

FAO  
MT  7606 Nacions Unides  
UF  OAA  
UF  Organització de les Nacions Unides per a l’Ali-

mentació i l’Agricultura  
BT1  organisme especialitzat de les Nacions Uni-

des  
RT  nutrició  
RT  Programa Mundial d’Aliments  

far antiboira  
USE  dispositiu de senyalització (4811) 

*Far d’Empordà, el  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Empordà  

far pilot  
USE  dispositiu de senyalització (4811) 

*Farfanya, Castelló de  — (7211+9999) 

farina animal  
USE  succedani de cereals (5631) 

farina de cereal  
MT  6026 productes alimentaris  
BT1  producte a base de cereal  

BT2  producte alimentari complex  
RT  cereal  
RT  indústria molinera  

farina de peix  
USE  producte a base de peix (6026) 

farmacèutic  
MT  2841 sanitat  
BT1  professió paramèdica  

BT2  professió sanitària  

farmacèutic, específic  
USE  producte farmacèutic (2841) 

farmacèutic, establiment — (2841) 

farmacèutic, preparat  
USE  producte farmacèutic (2841) 

farmacèutic, producte — (2841) 

farmacèutica, indústria — (2841) 

farmacèutica, legislació — (2841) 

farmacèutica, nomenclatura — (2841) 

farmacèutica, producció  
USE  indústria farmacèutica (2841) 

farmacèutica, reglamentació  
USE  legislació farmacèutica (2841) 

farmacèutiques, despeses — (2841) 

farmàcia  
USE  establiment farmacèutic (2841) 

farmàcia, oficina de  
USE  establiment farmacèutic (2841) 

farmacologia  
MT  3606 ciències naturals i aplicades  
BT1  ciències biològiques  
RT  establiment farmacèutic  
RT  legislació farmacèutica  
RT  producte farmacèutic  

farmacovigilància  
MT  2841 sanitat  
UF  control de medicaments  
UF  supervisió de medicaments  
UF  vigilància de medicaments  
BT1  legislació farmacèutica  

BT2  organització sanitària  
BT3  política sanitària  

RT  Agència Europea de Medicaments  

*Farners, Santa Coloma de  — (7211+9999) 

farratge  
MT  5631 activitat agropecuària  
UF  farratge dessecat  
UF  farratge sec  
UF  farratge verd  
UF  necessitat de farratge  
UF  palla  
BT1  aliment per al bestiar  

BT2  alimentació animal  
RT  cereal farratger  
RT  conreu farratger  
RT  pasturatge  
RT  planta farratgera  
RT  remolatxa farratgera  
RT  superfície de pastura  

farratge dessecat  
USE  farratge (5631) 

farratge, necessitat de  
USE  farratge (5631) 

farratge proteic  
USE  aliment industrial (5631) 

farratge sec  
USE  farratge (5631) 

farratge verd  
USE  farratge (5631) 

farratger, cereal — (6006) 

farratger, conreu — (5631) 

farratgera, planta — (6006) 

farratgera, producció  
USE  conreu farratger (5631) 

farratgera, remolatxa — (6006) 
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*Farrera  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Pallars Sobirà  

fase de la UEM, primera — (2411) 

fase de la UEM, segona — (2411) 

fase de la UEM, tercera — (2411) 

Faso, Burkina — (7221+7231) 

*Fatarella, la  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Terra Alta  

fatiga  
USE  psicologia del treball (4416) 

fatiga dels materials  
USE  resistència dels materials (6411) 

fauna  
SN  L’utilitzarem, com els termes específics, per als 

animals salvatges, en llibertat o en captivitat.  
MT  5211 medi natural  
UF  animal salvatge  
BT1  vida silvestre  
NT1  insecte  
NT1  mamífer salvatge  

NT2  animal per a pelleteria  
NT2  linx  
NT2  llop  
NT2  mamífer marí  
NT3  balena  
NT3  dofí  
NT3  foca  

NT2  marsupial  
NT2  ós  
NT2  rosegador  
NT2  simi  

NT1  ocell  
NT1  rèptil  
RT  protecció de la fauna  
RT  recurs animal  
RT  zoologia  

fauna marina  
USE  espècie marina (5211) 

fauna, protecció de la — (5206) 

fauna, reserva de  
USE  reserva natural (5206) 

fava  
USE  lleguminosa (6006) 

fava de soia  
USE  soia (6006) 

favó  
USE  lleguminosa (6006) 

favor de familiars, pensió a  
USE  prestació als supervivents (2836) 

favor dels consumidors, pla d’acció a  
USE  protecció del consumidor (2026) 

favorable, dictamen  
USE  dictamen (0426) 

favorable PE, dictamen — (1011) 

fax  
USE  telefax (3226) 

*FCI  
*USE  *fons de compensació interterritorial (1616) 

*Fe del Penedès, Santa  — (7211+9999) 

FEAG  
USE  Fons Europeu d’Adaptació a la Globalització 

(4406) 

febles econòmicament, ajuda als  
USE  ajuda a les persones necessitades (2836) 

febre aftosa  
MT  5631 activitat agropecuària  
BT1  malaltia animal  

BT2  sanitat animal  

febre groga  
USE  malaltia infecciosa (2841) 

*Febró, la  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Camp  

Fecom  
USE  Fons Europeu de Cooperació Monetària 

(2406) 

fècula  
USE  midó (6026) 

fecundació artificial  
USE  procreació artificial (2806) 

fecundació in vitro  
MT  2806 família  
UF  donació d’oòcits  
UF  fertilització extracorpòria  
BT1  procreació artificial  

fecundació mèdicament assistida  
USE  procreació artificial (2806) 

fecundat, òvul  
USE  embrió i fetus (3606) 

fecunditat  
MT  2816 demografia i població  
UF  taxa de fecunditat  
BT1  natalitat  

BT2  demografia  

fecunditat, taxa de  
USE  fecunditat (2816) 

FED  
MT  0811 política de cooperació  
UF  Fons Europeu de Desenvolupament  
BT1  política d’ajudes  
RT  fons CE  

Feder  
USE  Fons Europeu de Desenvolupament Regio-

nal (1021) 

Feder, ajuda del  
USE  Fons Europeu de Desenvolupament Regio-

nal (1021) 

Feder, contribució del  
USE  Fons Europeu de Desenvolupament Regio-

nal (1021) 

federació d’estats  
USE  federalisme (0406) 

federació de municipis  
USE  associació de municipis (0436) 

Federació de Saint Christopher i Nevis  
USE  Saint Christopher i Nevis (7216+7231+7236) 

federació esportiva  
USE  organització esportiva (2826) 

Federació Internacional d’Associacions de Bibli-
otecaris  
USE  FIAB (7626) 

Federació Internacional d’Informació i Docu-
mentació  
USE  Federació Internacional de Documentació 

(7626) 

Federació Internacional de Documentació  
MT  7626 organitzacions no governamentals  
UF  Federació Internacional d’Informació i Docu-

mentació  
UF  FID  
BT1  organització no governamental  
RT  documentació  

Federació Internacional de Societats de la Creu 
Roja i de la Mitja Lluna Roja (FICR)  
USE  Creu Roja (7626) 

Federació russa  
USE  Rússia (7206+7231+7236) 

federació sindical  
USE  sindicat (4426) 

federal, administració  
USE  administració central (0436) 

Federal, Alemanya  
USE  Alemanya (7206+7231+7236) 

federal, banc  
USE  banc central (2411) 

federal, cambra — (0421) 

Federal d’Alemanya (RFA), República  
USE  Alemanya (7206+7231+7236) 
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Federal d’Etiòpia, República Democràtica  
USE  Etiòpia (7221+7231) 

Federal de les Comores, República Islàmica  
USE  Comores (7221+7231+7236) 

Federal de Nigèria, República  
USE  Nigèria (7221+7231) 

Federal del Brasil, República  
USE  Brasil (7216+7231+7236) 

Federal Democràtica del Nepal, República  
USE  Nepal (7226+7231) 

federal, estat — (0406) 

federal, impost  
USE  impost nacional (2446) 

federalisme  
MT  0406 marc polític  
UF  federació d’estats  
BT1  règim polític  
RT  estat federal  
RT  parlament regional  

federalisme europeu  
USE  moviment europeu (0811) 

federat, estat — (0406) 

Federativa de Iugoslàvia (RFY), República  
USE  Sèrbia i Montenegro (7206) 

Federats de Micronèsia, Estats — (7226+7231) 

FEF  
USE  Fundació Europea de Formació (1006) 

*FEG  
*USE  Fons Europeu d’Adaptació a la Globalitza-

ció (4406) 

FEI  
USE  Fons Europeu d’Inversions (1006) 

feina a temps parcial  
USE  treball a temps parcial (4406) 

feina, candidatura a una  
USE  demanda d’ocupació (4411) 

feina, descripció de la  
USE  descripció de funcions (4421) 

feina feta, salari per  
USE  salari per rendiment (4421) 

feina, pèrdua de  
USE  supressió d’ocupació (4406) 

feina, primera — (4411) 

feina, qualificació per a la  
USE  qualificació professional (4411) 

feina, recerca de  
USE  demanda d’ocupació (4411) 

feina, satisfacció a la — (4416) 

feina, sol·licitant de  
USE  demanda d’ocupació (4411) 

feixisme  
MT  0406 marc polític  
UF  neofeixisme  
UF  ultradretisme  
BT1  ideologia política  
RT  extrema dreta  

(FEJ), Fons Europeu de la Joventut  
USE  fons del Consell d’Europa (7611) 

*Feliu de Buixalleu, Sant  — (7211+9999) 

*Feliu de Codines, Sant  — (7211+9999) 

*Feliu de Guíxols, Sant  — (7211+9999) 

*Feliu de Llobregat, Sant  — (7211+9999) 

*Feliu de Pallerols, Sant  — (7211+9999) 

*Feliu Sasserra, Sant  — (7211+9999) 

*FEM  
*USE  Fons Europeu d’Adaptació a la Globalitza-

ció (4406) 

fem líquid  
USE  residu agrícola (5216) 

FEMCVT  
USE  Fundació europea per a la millora de les con-

dicions de vida i de treball (1006) 

femení, atur — (4406) 

femení, servei militar  
USE  servei militar de la dona (0821) 

femení, treball — (4406) 

femenina, activitat  
USE  treball femení (4406) 

femenina, mà d’obra — (4411) 

femenina, migració — (2811) 

femenina, ocupació  
USE  treball femení (4406) 

femenina, organització  
USE  moviment feminista (0431) 

femenina, població laboral  
USE  mà d’obra femenina (4411) 

femenina, prostitució  
USE  prostitució (2826) 

feminisme  
USE  moviment feminista (0431) 

feminista, moviment — (0431) 

fems  
USE  adob orgànic (5626) 

fems, gas de  
USE  biogàs (6626) 

fenol  
USE  hidrocarbur (6616) 

FEOGA  
SN  L’utilitzarem exclusivament quan es tracti de ma-

nera general del FEOGA, sense distingir entre 
les seccions de garantia i d’orientació.  

MT  1021 finances comunitàries  
UF  Fons Agrícola CE  
UF  Fons Europeu d’Orientació i Garantia Agrícola  
BT1  fons CE  

BT2  instrument financer comunitari  
BT3  finançament comunitari  

NT1  FEOGA Garantia  
RT  cessament d’activitat agrícola  
RT  política agrària comuna  
RT  política pesquera comuna  

FEOGA Garantia  
MT  1021 finances comunitàries  
UF  ajuda del FEOGA Garantia  
UF  contribució del FEOGA Garantia  
UF  FEOGA, secció “Garantia”  
BT1  FEOGA  

BT2  fons CE  
BT3  instrument financer comunitari  

BT4  finançament comunitari  
RT  despesa agrícola  
RT  preu mínim  
RT  regularització del mercat  
RT  restitució a l’exportació  

FEOGA Garantia, ajuda del  
USE  FEOGA Garantia (1021) 

FEOGA Garantia, contribució del  
USE  FEOGA Garantia (1021) 

FEOGA Orientació  
MT  1021 finances comunitàries  
UF  ajuda del FEOGA Orientació  
UF  contribució del FEOGA Orientació  
UF  FEOGA secció Orientació  
BT1  fons estructural  

BT2  fons CE  
BT3  instrument financer comunitari  

BT4  finançament comunitari  
RT  agrupació de productors agraris  
RT  política d’estructuració agrària  
RT  reconversió productiva  

FEOGA Orientació, ajuda del  
USE  FEOGA Orientació (1021) 

FEOGA Orientació, contribució del  
USE  FEOGA Orientació (1021) 

FEOGA, reserva monetària  
USE  reserva pressupostària CE (1021) 

FEOGA secció Orientació  
USE  FEOGA Orientació (1021) 

FEOGA, secció “Garantia”  
USE  FEOGA Garantia (1021) 

fèretre  
USE  mort (2826) 

ferida  
USE  traumatisme (2841) 
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ferits, transport de  
USE  transport de malalts (2841) 

fermentació, procés de  
USE  procés biotecnològic (6411) 

fermentada, beguda  
USE  beguda alcohòlica (6021) 

fermentada, llet — (6016) 

Fèroe, illes — (7206+7236) 

ferralla  
USE  residu metàl·lic (5216) 

ferreria  
MT  6816 metal·lúrgia i siderúrgia  
UF  article de ferreteria  
UF  article de manyeria  
UF  article de quincalleria  
UF  ferreteria  
UF  manyeria  
UF  quincalleria  
BT1  indústria metal·lúrgica  

ferreteria  
USE  ferreria (6816) 

ferreteria, article de  
USE  ferreria (6816) 

ferri  
USE  transbordador (4821) 

fèrria, via  
USE  xarxa ferroviària (4816) 

*Ferriol, Sant  — (7211+9999) 

ferro  
MT  6816 metal·lúrgia i siderúrgia  
UF  llauna (làmina d’acer)  
BT1  metall ferrós  

BT2  metall  

ferro colat  
USE  fosa (6816) 

ferro, mineral de — (6611) 

ferroaliatge  
MT  6816 metal·lúrgia i siderúrgia  
BT1  metall  
RT  indústria siderúrgica  

ferrocarril  
USE  transport ferroviari (4816) 

ferrocarril, estació de — (4816) 

ferrocarril, transport per  
USE  transport ferroviari (4816) 

ferrocarrils, eix comunitari de  
USE  eix comunitari (4806) 

ferrós, metall — (6816) 

ferrós, metall no — (6816) 

ferrós, mineral no — (6611) 

ferroviari, material  
USE  vehicle sobre carrils (4816) 

ferroviari, material mòbil — (4816) 

ferroviari, trànsit  
USE  transport ferroviari (4816) 

ferroviari, transport — (4816) 

ferroviari, túnel  
USE  túnel (4806) 

ferroviària, comunicació  
USE  transport ferroviari (4816) 

ferroviària, estació  
USE  estació de ferrocarril (4816) 

Ferroviària Europea, Agència — (1006) 

ferroviària europea per a la seguretat i la intero-
perabilitat, Agència  
USE  Agència Ferroviària Europea (1006) 

ferroviària, indústria — (6821) 

ferroviària, línia  
USE  xarxa ferroviària (4816) 

ferroviària, tarifa — (4806) 

ferroviària, xarxa — (4816) 

fertilització  
USE  adob del sòl (5621) 

fertilització extracorpòria  
USE  fecundació in vitro (2806) 

fertilitzant  
USE  adob (5626) 

*festa nacional  
*MT  2831 cultura i religió  
*BT1  patrimoni cultural  

*BT2  política cultural  

festa popular  
USE  cultura popular (2831) 

festiu, dia — (4416) 

festius, treball en dies  
USE  treball dominical (4416) 

festuc  
USE  fruit de clofolla (6006) 

fet a mà, producte  
USE  producció artesana (6806) 

fet, família de  
USE  unió lliure (2806) 

fet, jutge de  
USE  jutge no professional (1226) 

fet, parella de  
USE  unió lliure (2806) 

fet, salari a preu  
USE  salari per rendiment (4421) 

fet, separació matrimonial de  
USE  separació judicial (2806) 

feta, salari per feina  
USE  salari per rendiment (4421) 

fetitxisme  
USE  religió primitiva (2831) 

fetus, embrió i — (3606) 

fi, acer  
USE  acer (6816) 

fi del mandat electiu  
USE  mandat electoral (0421) 

FIAB  
MT  7626 organitzacions no governamentals  
UF  Federació Internacional d’Associacions de Bi-

bliotecaris  
UF  IFLA  
BT1  organització no governamental  
RT  documentació  

(FIAMM), fons d’inversió en actius del mercat 
monetari  
USE  societat d’inversió (4016) 

fiança  
USE  garantia (1211) 

fiança electoral  
SN  Quantitat que ha de dispositar el candidat que 

es presenta a unes eleccions.  
MT  0416 procediment electoral i sistema de votació  
BT1  candidat  

BT2  organització electoral  

fibra acrílica  
USE  tèxtil sintètic (6841) 

fibra artificial  
USE  tèxtil sintètic (6841) 

fibra de fusta  
MT  6836 indústria de la fusta  
UF  tauler de fibres  
BT1  producte de fusta  

BT2  indústria de la fusta  
RT  panell de construcció  

fibra de vidre  
MT  6811 química  
BT1  indústria del vidre  

BT2  indústria química  
RT  ceràmica tècnica  

fibra, material compost de  
USE  material compost (6411) 

fibra òptica  
USE  material de telecomunicacions (3226) 

fibra, planta de  
USE  planta tèxtil (6006) 

fibra química  
USE  tèxtil sintètic (6841) 
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fibra sintètica  
USE  tèxtil sintètic (6841) 

fibra tèxtil  
MT  6841 indústria del cuir i indústria tèxtil  
UF  fil tèxtil  
BT1  producte tèxtil  

BT2  indústria tèxtil  
RT  planta tèxtil  

fibres, tauler de  
USE  fibra de fusta (6836) 

*fibromiàlgia  
*USE  *reumatisme (2841) 

*fibrosi quística  
*USE  malaltia congènita (2841) 

(FICR), Federació Internacional de Societats de 
la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja  
USE  Creu Roja (7626) 

fictici, dipòsit  
USE  dipòsit duaner (2011) 

fictici, matrimoni  
USE  matrimoni de conveniència (2806) 

FID  
USE  Federació Internacional de Documentació 

(7626) 

FIDA  
USE  Fons Internacional per al Desenvolupament 

Agrícola (7606) 

fideu  
USE  pasta alimentària (6026) 

fiduciària, companyia  
USE  societat fiduciària (4011) 

Fiduciària, Consell d’Administració  
USE  Consell de Tutela ONU (7606) 

fiduciària, empresa  
USE  societat fiduciària (4011) 

fiduciària, moneda — (2411) 

fiduciària, societat — (4011) 

fiduciaris, diners  
USE  moneda fiduciària (2411) 

figa  
USE  fruit de llavor (6006) 

figa seca  
USE  producte dessecat (6026) 

*Figaró-Montmany  
*SN  *Municipi que fins el 30 de desembre del 1994 

s’anomenà Montmany-Figaró (DOGC núm. 
1991).  

*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Vallès Oriental  

*Fígols  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Berguedà  

*Fígols i Alinyà  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Urgell  

*Figuera, la  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Priorat  

*Figueres  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Empordà  

*Figuerola del Camp  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Camp  

Fiji  
MT  7226 Àsia-Oceania  
MT  7231 geografia econòmica  
UF  illes Fiji  
UF  República de les illes Fiji  
BT1  Melanèsia  

BT2  Oceania  
BT1  país de la Comunitat del Pacífic  
BT1  països de l’ACP  

Fiji, illes  
USE  Fiji (7226+7231) 

Fiji, República de les illes  
USE  Fiji (7226+7231) 

fil  
USE  filferro (6411) 

fil tèxtil  
USE  fibra tèxtil (6841) 

filat de seda  
USE  seda (6011) 

filatura  
USE  indústria tèxtil (6841) 

filet de peix  
USE  producte a base de peix (6026) 

filferro  
MT  6411 tecnologia i reglamentació tècnica  
UF  fil  
UF  producte de trefilatge  
UF  trefilatge  
BT1  producte no pla  

BT2  tecnologia de materials  

filiació  
SN  Vincle jurídic entre pares i fills.  
MT  2806 família  
UF  filiació matrimonial  
UF  filiació no matrimonial  
UF  paternitat biològica  
UF  reconeixement de fills  
BT1  dret de família  
RT  nacionalitat  
RT  parentiu  
RT  procreació artificial  

filiació adoptiva  
USE  adopció (2806) 

filiació matrimonial  
USE  filiació (2806) 

filiació no matrimonial  
USE  filiació (2806) 

filial  
SN  Societat en què més de la meitat del capital és 

propietat d’una altra denominada societat mare.  
MT  4006 organització de l’empresa  
UF  societat filial  
BT1  establiment  

BT2  estructura de l’empresa  
RT  empresa multinacional  
RT  filial comuna  

filial comuna  
SN  Creada per diverses empreses, que mantenen la 

independència jurídica i econòmica.  
MT  4006 organització de l’empresa  
BT1  participació  

BT2  concentració econòmica  
RT  filial  

filial, societat  
USE  filial (4006) 

Filipines  
MT  7226 Àsia-Oceania  
MT  7231 geografia econòmica  
UF  República de Filipines  
BT1  Sud-est asiàtic  
BT1  país de l’APEC  
BT1  països de l’ASEAN  

Filipines, República de  
USE  Filipines (7226+7231) 

fill a càrrec  
USE  càrrega familiar (2806) 

fill abandonat  
MT  2806 família  
BT1  parentiu  

BT2  família  
RT  nen del carrer  
RT  protecció de la infància  
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fill adoptiu  
MT  2806 família  
BT1  parentiu  

BT2  família  
RT  adopció  

fill de migrant  
MT  2811 moviments migratoris  
UF  migrant de la segona generació  
UF  migrant de la tercera generació  
BT1  migració familiar  

BT2  migració  
RT  diferència cultural  

fill il·legítim  
USE  fill natural (2806) 

fill natural  
MT  2806 família  
UF  fill il·legítim  
BT1  parentiu  

BT2  família  

fill únic  
MT  2806 família  
BT1  parentiu  

BT2  família  

fills, dret de guarda dels  
USE  dret de custòdia (2806) 

fills, punts familiars per  
USE  prestació familiar (2836) 

fills, reconeixement de  
USE  filiació (2806) 

fills, subsidi familiar per  
USE  prestació familiar (2836) 

filosofia  
MT  3611 humanitats  
BT1  ciències socials  
NT1  ètica  
RT  filosofia del dret  
RT  filosofia política  

filosofia del dret  
MT  1206 fonts i branques del dret  
UF  teoria del dret  
RT  filosofia  

filosofia moral  
USE  ètica (3611) 

filosofia política  
MT  0406 marc polític  
UF  principi polític  
UF  teoria política  
NT1  democràcia  

NT2  democràcia deliberativa  
NT2  democràcia directa  
NT2  democràcia participativa  
NT2  democràcia representativa  

NT1  legalitat  
NT1  legitimitat  
NT1  separació de poders  

NT2  poder executiu  
NT2  poder judicial  
NT2  poder legislatiu  

RT  ciència política  
RT  filosofia 

fils, telecomunicació sense — (3226) 

(FIM), fons d’inversió mobiliària  
USE  societat d’inversió (4016) 

fina, capa  
USE  fulla fina (6411) 

fina, ceràmica  
USE  ceràmica tècnica (6411) 

fina, fulla — (6411) 

fina, xapa  
USE  xapa (6411) 

final, consum — (2026) 

Final d’Hèlsinki, Acta  
USE  OSCE (7621) 

final de temporada, venda de  
USE  venda amb rebaixa (2031) 

finalitat de lucre, associació sense  
USE  societat sense finalitat de lucre (4016) 

finalitat de lucre, organització sense  
USE  societat sense finalitat de lucre (4016) 

finalitat de lucre, societat sense — (4016) 

finalitats pacífiques, utilització de l’energia per a  
USE  ús pacífic de l’energia (6606) 

financer a curt termini, suport  
USE  suport monetari (2406) 

financer, acord — (2406) 

financer, arbitratge — (2416) 

financer, arrendament — (2031) 

financer, compte  
USE  compte (4026) 

financer comunitari, instrument — (1021) 

financer, control — (2441) 

Financer d’Orientació de la Pesca, Instrument  
USE  IFOP (1021) 

financer de cohesió, instrument  
USE  Fons de Cohesió (1021) 

financer, instrument — (2421) 

financer internacional, mercat  
USE  mercat financer (2421) 

financer, mercat — (2421) 

financer per IVA, recurs  
USE  recurs de l’IVA (1021) 

financer, protocol — (0806) 

financer, recurs  
USE  disponibilitat monetària (2411) 

financer, Reglament — (2436) 

financer, sistema  
USE  institució financera (2416) 

financera, acció — (2421) 

financera, activitat  
USE  mercat financer (2421) 

financera, ajuda — (0811) 

financera amb estatut especial, entitat — (2416) 

financera, anàlisi — (4021) 

financera, assistència — (2406) 

financera, autonomia — (2436) 

financera, compensació — (2436) 

financera, contribució  
USE  contribució dels estats membres (1021) 

financera, cooperació — (0811) 

financera, crisi  
USE  crisi monetària (2406) 

financera d’un acord, compensació  
USE  contrapartida d’un acord (0806) 

financera d’un acord, contrapartida  
USE  contrapartida d’un acord (0806) 

financera, entitat  
USE  institució financera (2416) 

financera, estadística — (2421) 

financera, gestió — (4021) 

financera i tributària, inspecció  
USE  control fiscal (2446) 

financera, institució — (2416) 

Financera Internacional, Corporació — (7606) 

financera, intervenció — (2421) 

financera, legislació  
USE  reglamentació financera (2421) 

financera, necessitat — (4021) 

financera, obligació  
USE  valor de renda fixa (2421) 

financera, participació  
USE  participació (4006) 

financera, pèrdua — (4026) 

financera, perequació  
USE  compensació financera (2436) 

financera, planificació — (2436) 

financera, política — (2421) 
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financera, professió — (2421) 

financera, reforma  
USE  política financera (2421) 

financera, reglamentació — (2421) 

financera, relació  
USE  relació econòmica (0806) 

financera, situació — (2421) 

financera, transacció — (2421) 

financera, transferència  
USE  transferència de capitals (2421) 

financera), ICM (mesura  
USE  import compensatori monetari (5606) 

financeres, adaptació de les perspectives — (1021) 

financeres, despeses  
USE  despeses generals (4026) 

financeres, perspectives — (1021) 

financeres, revisió de les perspectives — (1021) 

financers, Consell d’afers econòmics i  
USE  Ecofin (1006) 

financers de Correus, serveis — (2416) 

financers, serveis — (2416) 

finances internacionals  
MT  2406 relacions monetàries  
NT1  acord financer  
NT1  crisi monetària  
NT1  deute exterior  

NT2  reducció del deute  
NT1  emprèstit internacional  
NT1  liquiditat internacional  

NT2  crèdit internacional  
NT2  drets especials de gir  
NT2  moneda de reserva  
NT2  moneda internacional  

NT1  pagament internacional  
NT2  acord de compensació  
NT2  crèdit creuat  

NT1  reserva de divises  
NT1  sistema monetari internacional  

NT2  acord de Bretton Woods  
NT2  patró de canvis-or  
NT2  patró or  

RT  economia internacional  
RT  Grup dels Deu  
RT  Grup dels Vint-i-quatre  
RT  moviment de capitals  
RT  relació econòmica  

finances públiques  
USE  hisenda pública (2436) 

finançament  
MT  2426 finançament i inversió  
NT1  cofinançament  
NT1  finançament a curt termini  
NT1  finançament a llarg termini  
NT1  finançament a mitjà termini  
NT1  finançament complementari  

NT1  finançament nacional  
NT1  finançament públic  
NT1  microfinançament  
NT1  política de finançament  

NT2  autofinançament  
NT2  finançament de l’empresa  
NT3  capital inicial  

NT2  mode de finançament  
NT2  pla de finançament  

RT  finançament de l’ajuda  
RT  préstec  

finançament a curt termini  
MT  2426 finançament i inversió  
BT1  finançament  
RT  crèdit a curt termini  

finançament a llarg termini  
MT  2426 finançament i inversió  
BT1  finançament  
RT  crèdit a llarg termini  

finançament a mitjà termini  
MT  2426 finançament i inversió  
BT1  finançament  
RT  crèdit a mitjà termini  

finançament a molt curt termini  
SN  Facilitats de crèdit que es concedeixen els bancs 

centrals entre ells per fer possibles les interven-
cions en monedes comunitàries.  

MT  2406 relacions monetàries  
BT1  mecanisme de suport  

BT2  sistema monetari europeu  

finançament, addicionalitat del  
USE  principi d’addicionalitat (1021) 

finançament compensatori  
SN  Finançament del dèficit temporal de les expor-

tacions.  
MT  2006 política comercial  
BT1  finançament de les exportacions  

BT2  política d’exportació  
RT  balança de pagaments  

finançament complementari  
MT  2426 finançament i inversió  
BT1  finançament  

finançament comunitari  
MT  1021 finances comunitàries  
NT1  coordinació de finançaments  
NT1  instrument financer comunitari  

NT2  emprèstit comunitari  
NT2  fons CE  
NT3  FEOGA  

NT4  FEOGA Garantia  
NT3  Fons de Cohesió  
NT3  fons estructural  

NT4  FEOGA Orientació  
NT4  Fons Europeu de Desenvolupament Re-

gional  
NT4  Fons Social Europeu  
NT4  IFOP  

NT2  nou instrument comunitari  
NT2  préstec comunitari  
NT3  préstec BEI  
NT3  préstec CECA  
NT3  préstec Euratom  

NT1  règim comunitari de finançament  
NT2  criteri d’elegibilitat  

NT2  distribució del finançament comunitari  
NT2  principi d’addicionalitat  
NT3  quota de finançament comunitari  

RT  ajuda comunitària  
RT  mecanisme de suport  
RT  suport monetari  

finançament comunitari, assignació del  
USE  distribució del finançament comunitari (1021) 

finançament comunitari, criteri de  
USE  criteri d’elegibilitat (1021) 

finançament comunitari, distribució del — (1021) 

finançament comunitari, nivell de  
USE  quota de finançament comunitari (1021) 

finançament comunitari, quota de — (1021) 

finançament comunitari, repartiment del  
USE  distribució del finançament comunitari (1021) 

finançament comunitari, tant per cent de  
USE  quota de finançament comunitari (1021) 

finançament comunitari, taxa de  
USE  quota de finançament comunitari (1021) 

finançament de l’ajuda  
MT  0811 política de cooperació  
BT1  règim d’ajudes  

BT2  política d’ajudes  
RT  banc de desenvolupament  
RT  finançament  

finançament de l’empresa  
MT  2426 finançament i inversió  
BT1  política de finançament  

BT2  finançament  
NT1  capital inicial  
RT  ajuda a les empreses  

finançament de la indústria  
MT  6806 política i estructura industrials  
BT1  política industrial  
NT1  crèdit industrial  
NT1  inversió industrial  
RT  política creditícia  
RT  política de finançament  

finançament de les exportacions  
MT  2006 política comercial  
BT1  política d’exportació  
NT1  crèdit a l’exportació  
NT1  desgravació a l’exportació  
NT1  finançament compensatori  
NT1  restitució a l’exportació  
NT1  subvenció a l’exportació  
RT  competència  
RT  dúmping  

finançament del pressupost  
MT  2441 pressupost  
NT1  acompte de tresoreria  
NT1  dèficit pressupostari  
NT1  recursos addicionals  
NT1  recursos pressupostaris  
RT  política pressupostària  
RT  pressupost  
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finançament del pressupost CE  
USE  finançament del pressupost comunitari (1021) 

finançament del pressupost comunitari  
MT  1021 finances comunitàries  
UF  finançament del pressupost CE  
NT1  contribució dels estats membres  

NT2  beneficiari net  
NT2  contribuent net  

NT1  exacció CECA  
NT1  impost comunitari  
NT1  recursos propis  

NT2  contribució PNB  
NT2  cotització sucre  
NT2  drets de l’ADC  
NT2  exacció agrícola  
NT2  recurs de l’IVA  

finançament dels partits  
MT  0411 partit polític  
BT1  organització dels partits  
RT  despeses electorals  
RT  finançament electoral  

finançament electoral  
MT  0416 procediment electoral i sistema de votació  
BT1  campanya electoral  

BT2  organització electoral  
RT  finançament dels partits  

finançament, font de  
USE  mode de finançament (2426) 

finançament il·legal dels partits  
USE  moralitat de la classe política (0431) 

finançament inicial  
USE  capital inicial (2426) 

finançament, marge brut de  
USE  cash flow (4026) 

finançament, mecanisme de  
USE  mode de finançament (2426) 

finançament, modalitat de  
USE  mode de finançament (2426) 

finançament, mode de — (2426) 

finançament nacional  
MT  2426 finançament i inversió  
BT1  finançament  
RT  coordinació de finançaments  

finançament, pla de — (2426) 

finançament, política de — (2426) 

finançament, programa de  
USE  pla de finançament (2426) 

finançament públic  
MT  2426 finançament i inversió  
BT1  finançament  

finançament, règim comunitari de — (1021) 

finançaments, coordinació de — (1021) 

finca rústica  
USE  explotació agrària (5616) 

finestra, vidre de  
USE  vidre (6811) 

*Finestres, Sant Aniol de  — (7211+9999) 

*Finland, Norra   
*USE  Lapònia (7211) 

*Finland, Östra   
*USE  Finlàndia Oriental (7211) 

*Finland, Södra   
*USE  Finlàndia Meridional (7211) 

Finlàndia  
MT  7206 Europa  
MT  7231 geografia econòmica  
MT  7236 geografia política  
UF  República de Finlàndia  
BT1  Europa del Nord  
BT1  estat membre UE  
BT1  països de l’OCDE  
BT1  països del Consell d’Europa  
BT1  països del Consell Nòrdic  
RT  regions de Finlàndia  

*Finlàndia central, part occidental de   
*USE  Finlàndia Occidental (7211) 

Finlàndia, est de  
USE  Finlàndia Oriental (7211) 

Finlàndia Meridional  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*UF  *Etelä-Suomi  
*UF  *Nyland  
*UF  *Södra Finland  
*UF  *Sud de Finlàndia  
*UF  *Uusimaa  
BT1  regions de Finlàndia  

Finlàndia, Nord de  
USE  Lapònia (7211) 

Finlàndia Occidental  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*UF  *part occidental de Finlàndia central  
*UF  *Väli-Suomi  
BT1  regions de Finlàndia  

Finlàndia Oriental  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
UF  est de Finlàndia  
*UF  *Itä-Suomi  
*UF  *Östra Finland  
BT1  regions de Finlàndia  

Finlàndia, regions de — (7211) 

Finlàndia, República de  
USE  Finlàndia (7206+7231+7236) 

Finlàndia septentrional  
USE  Lapònia (7211) 

*Finlàndia, Sud de   
*USE  Finlàndia Meridional (7211) 

finques rústiques, impost sobre  
USE  contribució territorial (2446) 

Fiònia  
USE  Syddanmark (7211) 

fira  
USE  manifestació comercial (2031) 

fira comercial  
USE  manifestació comercial (2031) 

firma  
USE  empresa (4011) 

fisc  
USE  administració fiscal (2446) 

fiscal  
USE  ministeri fiscal (1226) 

fiscal, acord  
USE  conveni fiscal (2446) 

fiscal, acusació del  
USE  intervenció del ministeri fiscal (1221) 

fiscal, administració — (2446) 

fiscal, amortització  
USE  amortització (4026) 

fiscal, any  
USE  exercici pressupostari (2441) 

fiscal bilateral, conveni  
USE  conveni fiscal (2446) 

fiscal, bonificació  
USE  deducció fiscal (2446) 

fiscal, càrrega  
USE  fiscalitat (2446) 

fiscal, condonació del deute — (2446) 

fiscal, control — (2446) 

fiscal, conveni — (2446) 

fiscal, crèdit  
USE  deducció fiscal (2446) 

fiscal d’activitats comercials i industrials, llicència  
USE  impost per activitats professionals (2446) 

fiscal d’activitats professionals i artístiques, lli-
cència  
USE  impost per activitats professionals (2446) 

fiscal de menors  
USE  jurisdicció de menors (1226) 

fiscal, declaració — (2446) 

fiscal, deducció — (2446) 

fiscal, delicte — (1216) 

fiscal, desgravació  
USE  deducció fiscal (2446) 

fiscal, devolució — (2446) 

fiscal, dret — (2446) 
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fiscal en origen, retenció  
USE  retenció (4421) 

fiscal europea, cooperació — (2446) 

fiscal, evasió — (2446) 

fiscal, exempció — (2446) 

fiscal, exoneració  
USE  exempció fiscal (2446) 

fiscal, franquícia — (2446) 

fiscal, frau — (1216) 

fiscal general de l’estat  
USE  ministeri fiscal (1226) 

fiscal, gravamen  
USE  impost (2446) 

fiscal, harmonització — (2446) 

fiscal, haver  
USE  deducció fiscal (2446) 

fiscal, incentiu — (2446) 

fiscal, ingrés  
USE  recaptació d’impostos (2446) 

fiscal, inspecció  
USE  control fiscal (2446) 

fiscal internacional, conveni  
USE  conveni fiscal (2446) 

fiscal internacional, dret — (2446) 

fiscal, intervenció del  
USE  intervenció del ministeri fiscal (1221) 

fiscal, intervenció del ministeri — (1221) 

fiscal, jurisdicció — (1226) 

fiscal, legislació  
USE  dret fiscal (2446) 

fiscal, lluita contra l’evasió  
USE  evasió fiscal (2446) 

fiscal, ministeri — (1226) 

fiscal, ministeri públic  
USE  ministeri fiscal (1226) 

fiscal, monopoli — (2446) 

fiscal, normativa  
USE  dret fiscal (2446) 

fiscal, paradís  
USE  evasió fiscal (2446) 

fiscal, política — (2446) 

fiscal, privilegi  
USE  deducció fiscal (2446) 

fiscal, rebaixa  
USE  deducció fiscal (2446) 

fiscal, recaptació  
USE  recaptació d’impostos (2446) 

fiscal, reforma — (2446) 

fiscal, règim  
USE  fiscalitat (2446) 

fiscal, registre  
USE  cadastre (1211) 

fiscal, reglamentació  
USE  dret fiscal (2446) 

fiscal, sistema  
USE  fiscalitat (2446) 

fiscalitat  
MT  2446 fiscalitat  
UF  càrrega fiscal  
UF  imposició  
UF  règim fiscal  
UF  règim tributari  
UF  sistema fiscal  
UF  sistema tributari  
UF  tributació  
NT1  administració fiscal  
NT1  contribuent  
NT1  declaració fiscal  

NT2  devolució fiscal  
NT1  evasió fiscal  
NT1  recaptació d’impostos  
NT1  renda imposable  
RT  frau fiscal  
RT  hisenda pública  
RT  recursos pressupostaris  
RT  redistribució de la renda  

fiscalitat ecològica  
USE  impost ecològic (5206) 

fiscalitat local  
USE  impost local (2446) 

fiscalitat municipal  
USE  impost local (2446) 

fiscalitat regional  
USE  impost local (2446) 

fiscalitat verda  
USE  impost ecològic (5206) 

fiscalitats, harmonització de les  
USE  harmonització fiscal (2446) 

Fiscalització d’Estupefaents, Junta Internacio-
nal de — (7606) 

Fiscalització Internacional de Drogues, 
Programa de les Nacions Unides per a la — 
(7606) 

fiscals, harmonització dels sistemes  
USE  harmonització fiscal (2446) 

*Fisheries Organization, Northwest Atlantic   
*USE  Organització de Pesqueries de l’Atlàntic del 

Nord-oest (7621) 

físic, discapacitat — (2826) 

físic, entorn — (5211) 

físic informàtic, component  
USE  equip informàtic (3236) 

físic informàtic, suport  
USE  equip informàtic (3236) 

físic, medi  
USE  entorn físic (5211) 

físic, minusvàlid  
USE  discapacitat físic (2826) 

físic, procés — (6411) 

física  
USE  ciències físiques (3606) 

física, agressió — (1216) 

Física de Partícules, Laboratori Europeu per a la  
USE  CERN (7611) 

física del plasma  
MT  3606 ciències naturals i aplicades  
BT1  ciències físiques  
RT  fusió nuclear  

física del sòl  
USE  ciència del sòl (3606) 

física dels raigs làser  
MT  3606 ciències naturals i aplicades  
BT1  ciències físiques  
RT  aparell de radiació  

física, dret a la integritat — (1236) 

física, educació — (3211) 

física nuclear  
MT  3606 ciències naturals i aplicades  
BT1  ciències físiques  
NT1  àtom  
NT1  partícula elemental  
RT  energia nuclear  
RT  matèria radioactiva  
RT  química nuclear  
RT  tecnologia nuclear  

física, persona — (1211) 

fisiologia del treball  
MT  4416 condicions i organització del treball  
BT1  ergonomia  

BT2  condició de treball  
RT  treball en pantalla  

fisioterapeuta  
USE  professió paramèdica (2841) 

físiques, ciències — (3606) 

físiques, impost sobre la renda de les perso-
nes — (2446) 

fissible, matèria  
USE  combustible nuclear (6621) 
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fissió nuclear  
MT  6621 indústries nuclear i elèctrica  
BT1  tecnologia nuclear  

BT2  indústria nuclear  
RT  energia nuclear  

fissionable, matèria  
USE  combustible nuclear (6621) 

fitofarmacèutic, producte  
USE  producte fitosanitari (5626) 

fitosanitari, control — (5606) 

fitosanitari, producte — (5626) 

fitosanitari, tractament — (5621) 

fitosanitària, legislació — (5606) 

fitosanitària, normativa  
USE  legislació fitosanitària (5606) 

fitosanitària, protecció  
USE  protecció de la flora (5206) 

fitosanitària, reglamentació  
USE  legislació fitosanitària (5606) 

fitxa d’explotació agrària  
MT  5616 sistema d’explotació agrària  
BT1  xarxa d’informació comptable agrícola  

BT2  resultat de l’explotació agrària  

fix, capital  
USE  bé de producció (2026) 

fix, emprèstit a interès  
USE  emprèstit (2416) 

fix, persona sense domicili  
USE  persona sense sostre (2826) 

fixa, valor de renda — (2421) 

fixació d’exacció  
USE  exacció agrícola (1021) 

fixació de l’ajuda  
USE  règim d’ajudes (0811) 

fixació de la restitució  
USE  restitució a l’exportació (2006) 

fixació de preus  
MT  2451 preus  
UF  fixació de tarifes  
UF  tarifació  
BT1  política de preus  
NT1  llista de preus  
NT1  preu autoritzat  
NT1  preu lliure  
RT  entesa horitzontal  

fixació de preus màxims  
MT  2451 preus  
BT1  control de preus  

BT2  política de preus  

fixació de prima  
USE  prima salarial (4421) 

fixació de tarifes  
USE  fixació de preus (2451) 

fixació del salari  
MT  4421 administració i remuneració del personal  
UF  ajust de les remuneracions  
UF  ajust dels salaris  
UF  tarifa dels salaris  
BT1  política salarial  
NT1  escala de salaris  
NT1  indexació de salaris  

fixació prèvia de la restitució  
USE  restitució a l’exportació (2006) 

*Flaçà  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Gironès  

flamenc, província de Brabant — (7211) 

flamenca, comunitat — (7211) 

flamenca, regió — (7211) 

Flandes (Bèlgica)  
USE  regió flamenca (7211) 

Flandes Occidental, província de — (7211) 

Flandes Oriental, província de — (7211) 

flascó  
USE  producte d’envasament (2031) 

*fleca  
*USE  forn de pa (6031) 

fleix  
USE  cinta (6411) 

fleixos, tren de  
USE  màquina siderúrgica (6816) 

Flevoland  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions dels Països Baixos  

flexibilitat de l’ocupació  
USE  flexibilitat del treball (4411) 

flexibilitat de la mà d’obra  
USE  flexibilitat del treball (4411) 

flexibilitat del treball  
SN  Relaxació en l’aplicació de la normativa laboral, 

que es considera un dels frens del creixement i 
de la creació d’ocupació. Comprèn la flexibilitat 
salarial, la de l’horari laboral, la de l’organitza-
ció del treball i la de la utilització de mà d’obra 
amb pràctiques flexibles de lloguer i d’ocupació.  

MT  4411 mercat laboral  
UF  flexibilitat de l’ocupació  
UF  flexibilitat de la mà d’obra  
UF  flexibilitat laboral  
UF  flexibilitat salarial  
BT1  mercat laboral  
RT  organització del treball  

*RT  *relació treball-família  

flexibilitat laboral  
USE  flexibilitat del treball (4411) 

flexibilitat salarial  
USE  flexibilitat del treball (4411) 

flexible, horari — (4416) 

flexible, jubilació  
USE  jubilació anticipada (4406) 

*Flix  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Ribera d’Ebre  

floc de cereal  
MT  6026 productes alimentaris  
BT1  producte a base de cereal  

BT2  producte alimentari complex  
RT  cereal  

flor  
USE  floricultura (5631) 

flor artificial  
USE  article de decoració (6846) 

flora  
MT  5211 medi natural  
BT1  vida silvestre  
NT1  planta nociva  
RT  botànica  
RT  protecció de la flora  

flora marina  
USE  espècie marina (5211) 

flora, protecció de la — (5206) 

flora, reserva de  
USE  reserva natural (5206) 

*Florejacs, Torrefeta i  — (7211+9999) 

Florència, Institut Europeu de  
USE  Institut Universitari Europeu (7611) 

Florència, Institut Universitari Europeu de  
USE  Institut Universitari Europeu (7611) 

*Floresta, la  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Garrigues  

floricultura  
MT  5631 activitat agropecuària  
UF  flor  
UF  producció de flors  
BT1  producció vegetal  

flors, producció de  
USE  floricultura (5631) 
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flota aèria  
MT  4826 transport aeri i espacial  
BT1  transport aeri  
NT1  avió  
NT1  helicòpter  
RT  aviació militar  

flota de guerra  
USE  força naval (0821) 

flota fluvial  
MT  4821 transport marítim i fluvial  
BT1  transport per via navegable  
NT1  gavarra  
NT1  portabarcasses  

flota mercant  
MT  4821 transport marítim i fluvial  
UF  marina mercant  
UF  vaixell comercial  
BT1  transport marítim  
RT  flota pesquera  
RT  força naval  

flota pesquera  
MT  5641 pesca  
UF  capacitat de pesca  
BT1  estructura pesquera  
NT1  vaixell pesquer  
RT  flota mercant  

flotació de les monedes  
USE  tipus de canvi flotant (2411) 

flotant, plataforma  
USE  instal·lació al mar (6616) 

flotant, tipus de canvi — (2411) 

flotant, transport de fusta — (4821) 

flow, cash — (4026) 

fluctuació conjuntural  
MT  1611 creixement econòmic  
UF  fluctuació estacional  
BT1  cicle econòmic  

fluctuació de canvis  
USE  tipus de canvi flotant (2411) 

fluctuació de preus  
MT  2451 preus  
UF  evolució dels preus  
UF  moviment dels preus  
UF  variació dels preus  
NT1  baixa de preus  
NT1  puja de preus  
RT  fluctuació econòmica  

fluctuació econòmica  
MT  1611 creixement econòmic  
BT1  cicle econòmic  
RT  fluctuació de preus  

fluctuació estacional  
USE  fluctuació conjuntural (1611) 

fluctuació, estoc de  
USE  estoc mínim (4021) 

fluctuació estructural  

MT  1611 creixement econòmic  
BT1  cicle econòmic  

fluctuació, marge de — (2406) 

fluctuació monetària  
USE  tipus de canvi flotant (2411) 

fluor  
MT  6811 química  
BT1  halogen  

BT2  element químic  

fluorescent, tub  
USE  material d’enllumenat (6826) 

*Fluvià, Sant Miquel de  — (7211+9999) 

*Fluvià, Torroella de  — (7211+9999) 

Fluvial (UINF), Unió Internacional de la Nave-
gació  
USE  Unió Europea de la Navegació Fluvial (7611) 

fluvial, canal  
USE  curs d’aigua interior (4821) 

fluvial, comunicació  
USE  transport per via navegable (4821) 

fluvial, conca  
USE  curs d’aigua (5211) 

fluvial, contaminació — (5216) 

fluvial, creuer  
USE  turisme fluvial (2826) 

fluvial, excursió  
USE  turisme fluvial (2826) 

fluvial, flota — (4821) 

fluvial, hidrologia  
USE  hidrologia (3606) 

fluvial, navegació — (4821) 

*fluvial, pesca   
*USE  pesca d’aigua dolça (5641) 

fluvial, port  
USE  instal·lació portuària (4821) 

fluvial, trànsit  
USE  transport per via navegable (4821) 

fluvial, transport  
USE  transport per via navegable (4821) 

fluvial, transportista — (4821) 

fluvial, turisme — (2826) 

Fluvial, Unió Europea de la Navegació — 
(7611) 

fluvial, via  
USE  xarxa navegable (4821) 

flux de caixa  
USE  cash flow (4026) 

flux de capitals  
USE  moviment de capitals (2421) 

flux de dades  
USE  transmissió de dades (3226) 

flux migratori  
USE  corrent migratori (2811) 

flux transfronterer de dades  
MT  3226 comunicació  
BT1  transmissió de dades  

BT2  telecomunicació  
BT3  sistema de comunicació  

FME  
USE  Fons Monetari Europeu (2406) 

FMI  
USE  Fons Monetari Internacional (7606) 

FNUAP  
USE  Fons de Població de les Nacions Unides 

(7606) 

(FNUB), Fòrum de les Nacions Unides sobre els 
Boscos  
USE  comissió tècnica ONU (7606) 

(FNUDC), Fons de Desenvolupament de capital 
de les Nacions Unides  
USE  Programa de les Nacions Unides per al Des-

envolupament (7606) 

FOB, lliurament  
USE  preu franc a bord (4806) 

FOB, preu  
USE  preu franc a bord (4806) 

foc, alto el — (0816) 

foc i municions, arma de — (0821) 

foc, protecció contra el  
USE  lluita contra incendis (5206) 

foca  
MT  5211 medi natural  
BT1  mamífer marí  

BT2  mamífer salvatge  
BT3  fauna  

BT4  vida silvestre  

focs artificials  
MT  6811 química  
*UF  *article de pirotècnia  
UF  article pirotècnic  
UF  focs d’artifici  
BT1  explosiu  

BT2  paraquímica  
RT  norma de seguretat  

focs d’artifici  
USE  focs artificials (6811) 

*Fogars de la Selva  
*SN  *Municipi que fins el 22 de juny del 1998 s’ano-

menà Fogars de Tordera (DOGC núm. 2665).  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
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*BT1  *Barcelona  
*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Selva  

*Fogars de Montclús  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Vallès Oriental  

foie gras  
USE  producte carni (6026) 

*Foix, Torrelles de  — (7211+9999) 

*Foixà  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Empordà  

*Folgueroles  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Osona  

folklore  
USE  cultura regional (2831) 

Foment, Associació Internacional de — (7606) 

Foment, Banc Internacional de Reconstrucció 
i — (7606) 

foment de l’exportació  
USE  promoció del comerç (2006) 

foment de la construcció  
USE  ajuda a la construcció (2846) 

foment de la idea d’Europa  
SN  L’utilitzarem per a qualsevol classe de sensibi-

lització del públic respecte a la idea d’integra-
ció europea.  

MT  0811 política de cooperació  
UF  promoció de la idea d’Europa  
BT1  integració europea  

BT2  cooperació europea  
BT3  cooperació internacional  

BT4  política de cooperació  
NT1  símbol europeu  
NT1  visió d’Europa  
RT  campanya de sensibilització  
RT  patrocini comunitari  

foment de la inversió  
USE  promoció d’inversions (2426) 

foment de la investigació  
USE  política d’investigació (6416) 

foment del comerç  
USE  promoció del comerç (2006) 

foment dels intercanvis comercials  
USE  promoció del comerç (2006) 

foment industrial  
USE  desenvolupament industrial (6806) 

fonament jurídic  
USE  base jurídica (1011) 

fonamental, norma social  
USE  clàusula social (2021) 

fonamentalisme religiós  
USE  integrisme religiós (2831) 

fonamentals, Carta Europea dels drets  
USE  Carta dels drets fonamentals de la Unió Eu-

ropea (1016) 

fonamentals, conveni per a la protecció dels drets 
humans i de les llibertats  
USE  Convenció Europea de Drets Humans (0806) 

Fonamentals de la Unió Europea, Agència 
dels Drets — (1006) 

fonamentals de la Unió Europea, Carta dels 
drets — (1016) 

fonamentals dels treballadors, Carta comuni-
tària dels drets socials — (2826) 

fonamentals dels treballadors de la Unió Euro-
pea, Carta dels drets  
USE  Carta comunitària dels drets socials fonamen-

tals dels treballadors (2826) 

fonamentals, drets  
USE  dret de l’individu (1236) 

fonamentals, llibertats  
USE  dret de l’individu (1236) 

fonamentals, necessitats — (1611) 

fonaments de dret  
USE  base jurídica (1011) 

Foncier et d’Établissement Rural, Société 
d’Aménagement  
USE  banc de terres (5616) 

*Fondarella  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Pla d’Urgell  

fonètica  
USE  lingüística (3611) 

*Fonollosa  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Bages  

Fons Agrícola CE  
USE  FEOGA (1021) 

fons, bestreta de  
USE  pagament per endavant (4026) 

fons CE  
MT  1021 finances comunitàries  
BT1  instrument financer comunitari  

BT2  finançament comunitari  
NT1  FEOGA  

NT2  FEOGA Garantia  
NT1  Fons de Cohesió  
NT1  fons estructural  

NT2  FEOGA Orientació  
NT2  Fons Europeu de Desenvolupament Regional  
NT2  Fons Social Europeu  
NT2  IFOP  

RT  ajuda comunitària  
RT  FED  
RT  Fons Europeu d’Adaptació a la Globalització  
RT  Fons Europeu de Cooperació Monetària  

fons comú  
SN  Finançament, en cooperació, d’un programa in-

tegrat per estocs reguladors d’un producte bà-
sic determinat.  

MT  2021 comerç internacional  
BT1  acord sobre productes bàsics  

BT2  relació comercial  

fons comú d’inversió  
USE  societat d’inversió (4016) 

fons comunitaris, assignació de  
USE  distribució del finançament comunitari (1021) 

fons comunitaris, distribució de  
USE  distribució del finançament comunitari (1021) 

fons comunitaris, repartiment de  
USE  distribució del finançament comunitari (1021) 

fons, coordinació de  
USE  coordinació de finançaments (1021) 

fons costaner  
MT  5211 medi natural  
BT1  fons marí  

BT2  medi marí  
BT3  medi aquàtic  

BT4  entorn físic  
RT  pesca costanera  
RT  regió costanera  

Fons Cultural del Consell d’Europa  
USE  fons del Consell d’Europa (7611) 

fons d’inversió col·lectiva  
USE  societat d’inversió (4016) 

fons d’inversió en actius del mercat monetari 
(FIAMM)  
USE  societat d’inversió (4016) 

fons d’inversió mobiliària (FIM)  
USE  societat d’inversió (4016) 

Fons de Cohesió  
SN  Instrument financer destinat a acostar les actu-

acions econòmiques dels estats membres en la 
perspectiva de la unió econòmica i monetària.  
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MT  1021 finances comunitàries  
UF  ajuda del Fons de Cohesió  
UF  contribució del Fons de Cohesió  
UF  instrument financer de cohesió  
BT1  fons CE  

BT2  instrument financer comunitari  
BT3  finançament comunitari  

RT  cohesió econòmica i social  

Fons de Cohesió, ajuda del  
USE  Fons de Cohesió (1021) 

Fons de Cohesió, contribució del  
USE  Fons de Cohesió (1021) 

fons de comerç  
SN  Conjunt d’elements mobles, corporis o incorpo-

ris, utilitzats per un comerciant o un industrial a 
l’establiment que explota.  

MT  2036 distribució  
BT1  distribució comercial  
RT  dret mercantil  
RT  implantació d’activitat  

*fons de compensació interterritorial  
*MT  1616 regió i política regional  
*UF  *FCI  
*UF  *fons de compensació local  
*BT1  política regional  
*RT  compensació financera  

*fons de compensació local  
*USE  *fons de compensació interterritorial (1616) 

Fons de Cooperació Monetària CE  
USE  Fons Europeu de Cooperació Monetària 

(2406) 

Fons de Desenvolupament de capital de les Na-
cions Unides (FNUDC)  
USE  Programa de les Nacions Unides per al Des-

envolupament (7606) 

Fons de Desenvolupament de les Nacions Uni-
des per a la Dona (Unifem)  
USE  Programa de les Nacions Unides per al Des-

envolupament (7606) 

fons de garantia d’operacions de préstec  
USE  reserva pressupostària CE (1021) 

*Fons de Garantia Salarial  
*USE  *garantia salarial (4406) 

fons de l’ONU, programes i — (7606) 

fons de les Nacions Unides  
USE  programes i fons de l’ONU (7606) 

Fons de les Nacions Unides per a Activitats en 
matèria de Població  
USE  Fons de Població de les Nacions Unides 

(7606) 

Fons de les Nacions Unides per a la Infància  
USE  UNICEF (7606) 

fons de les Nacions Unides, programes i  
USE  programes i fons de l’ONU (7606) 

fons de pensió  
USE  pensió complementària (2836) 

Fons de Població de les Nacions Unides  
MT  7606 Nacions Unides  

UF  FNUAP  

UF  Fons de les Nacions Unides per a Activitats en 

matèria de Població  

UF  UNFPA  

BT1  programes i fons de l’ONU  

Fons de Restabliment del Consell d’Europa  
USE  fons del Consell d’Europa (7611) 

Fons de Solidaritat per a la Mobilitat dels Joves 
(FSMJ)  
USE  fons del Consell d’Europa (7611) 

fons del Consell d’Europa  
MT  7611 organitzacions europees  

UF  Banc de Desenvolupament del Consell d’Eu-

ropa (CEB)  

UF  Fons Cultural del Consell d’Europa  

UF  Fons de Restabliment del Consell d’Europa  

UF  Fons de Solidaritat per a la Mobilitat dels Jo-

ves (FSMJ)  

UF  Fons Europeu de la Joventut (FEJ)  

BT1  Consell d’Europa  

BT2  organització europea  

fons estructural  
SN  Instruments financers de què disposa la Comis-

sió Europea per reforçar la cohesió econòmica i 

social de la Unió Europea.  

MT  1021 finances comunitàries  

UF  reforma dels fons estructurals  

BT1  fons CE  

BT2  instrument financer comunitari  

BT3  finançament comunitari  

NT1  FEOGA Orientació  

NT1  Fons Europeu de Desenvolupament Regional  

NT1  Fons Social Europeu  

NT1  IFOP  

RT  cohesió econòmica i social  

RT  despesa estructural  

RT  marc comunitari de suport  

RT  política estructural  

RT  política regional comunitària  

RT  regió elegible  

fons estructurals, despesa dels  
USE  despesa estructural (1021) 

fons estructurals, reforma dels  
USE  fons estructural (1021) 

Fons Europeu d’Adaptació a la Globalització  
SN  El Fons Europeu d’Adaptació a la Globalització 

(FEAG) té per objectiu ajudar els treballadors 

que s’han quedat sense feina a causa de les fluc-

tuacions del comerç mundial a trobar-ne una al-

tra al més aviat possible.  

MT  4406 ocupació  

UF  FEAG  

*UF  *FEG  

*UF  *FEM  
*UF  *Fons Europeu d’Adaptació a la Mundialit-

zació  
BT1  política d’ocupació  
RT  ajuda a l’ocupació  
RT  fons CE  
RT  globalització  

*Fons Europeu d’Adaptació a la Mundialització  
*USE  Fons Europeu d’Adaptació a la Globalitza-

ció (4406) 

Fons Europeu d’Inversions  
MT  1006 institucions de la Unió Europea i funció 

pública europea  
UF  FEI  
BT1  Banc Europeu d’Inversions  

BT2  òrgan comunitari  
RT  iniciativa de creixement europeu  

Fons Europeu d’Orientació de la Pesca  
USE  IFOP (1021) 

Fons Europeu d’Orientació i Garantia Agrícola  
USE  FEOGA (1021) 

Fons Europeu de Cooperació Monetària  
MT  2406 relacions monetàries  
UF  EMCF  
UF  Fecom  
UF  Fons de Cooperació Monetària CE  
BT1  sistema monetari europeu  
RT  fons CE  

Fons Europeu de Desenvolupament  
USE  FED (0811) 

Fons Europeu de Desenvolupament Regional  
MT  1021 finances comunitàries  
UF  ajuda del Feder  
UF  contribució del Feder  
UF  ERDF  
UF  Feder  
UF  Fons Regional CE  
BT1  fons estructural  

BT2  fons CE  
BT3  instrument financer comunitari  

BT4  finançament comunitari  
RT  ajuda regional  
RT  ajust estructural  
RT  planificació regional  
RT  política regional comunitària  

Fons Europeu de la Joventut (FEJ)  
USE  fons del Consell d’Europa (7611) 

Fons internacional d’Emergència per a la Infància  
USE  UNICEF (7606) 

Fons Internacional per al Desenvolupament 
Agrícola  
MT  7606 Nacions Unides  
UF  FIDA  
UF  IFAD  
BT1  organisme especialitzat de les Nacions Uni-

des  
RT  ajuda al desenvolupament  
RT  política agrària  

fons marí  
MT  5211 medi natural  
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BT1  medi marí  
BT2  medi aquàtic  
BT3  entorn físic  

NT1  fons costaner  
NT1  plataforma continental  
RT  explotació dels fons marins  
RT  explotació dels mars  
RT  oceanografia  
RT  recurs marí  

fons marins, explotació dels — (5206) 

Fons Monetari CE  
USE  Fons Monetari Europeu (2406) 

Fons Monetari Europeu  
MT  2406 relacions monetàries  
UF  FME  
UF  Fons Monetari CE  
BT1  sistema monetari europeu  

Fons Monetari Internacional  
MT  7606 Nacions Unides  
UF  FMI  
UF  IMF  
BT1  organisme especialitzat de les Nacions Uni-

des  
RT  sistema monetari internacional  

fons perdut, ajuda a — (0811) 

Fons Regional CE  
USE  Fons Europeu de Desenvolupament Regio-

nal (1021) 

Fons Social Europeu  
SN  Establert pel tractat de Roma per millorar les 

possibilitats d’ocupació dels treballadors al mer-
cat interior i contribuir a apujar el nivell de vida.  

MT  1021 finances comunitàries  
UF  ajuda del Fons Social Europeu  
UF  ajuda del FSE  
UF  contribució del Fons Social Europeu  
UF  contribució del FSE  
UF  ESF  
UF  FSE  
BT1  fons estructural  

BT2  fons CE  
BT3  instrument financer comunitari  

BT4  finançament comunitari  
RT  política regional comunitària  
RT  política social europea  

Fons Social Europeu, ajuda del  
USE  Fons Social Europeu (1021) 

Fons Social Europeu, contribució del  
USE  Fons Social Europeu (1021) 

font, aigua de  
USE  aigua dolça (5211) 

font d’energia alternativa  
USE  energia neta (6626) 

font d’energia renovable  
USE  energia renovable (6626) 

font d’informació  
MT  3231 informació i tractament de la informació  
BT1  informació  
RT  recerca documental  

font de finançament  
USE  mode de finançament (2426) 

font estadística  
USE  estadística (1631) 

font geogràfica de l’energia  
USE  localització de l’energia (6606) 

*Font, Gimenells i el Pla de la  — (7211+9999) 

*Font-rubí  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Penedès  

*Fontanals de Cerdanya  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Cerdanya  

*Fontanilles  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Empordà  

*Fontaubella, la, Torre de  — (7211+9999) 

*Fontcoberta  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Pla de l’Estany  

fonts del dret  
MT  1206 fonts i branques del dret  
NT1  autoregulació  
NT1  codi jurídic  

NT2  codi administratiu  
NT2  Codi civil  
NT2  Codi de comerç  
NT2  Codi penal  

NT1  Constitució  
NT2  control de constitucionalitat  
*NT3  *conflicte constitucional  

*NT4  *conflicte constitucional de competèn-
cies  

*NT4  *conflicte en defensa de l’autonomia lo-
cal  

*NT4  *conflicte entre òrgans constitucionals  
*NT3  *qüestió d’inconstitucionalitat  
*NT3  *recurs d’empara constitucional  
*NT3  *recurs d’inconstitucionalitat  

NT2  revisió de la Constitució  
NT1  doctrina jurídica  
NT1  dret consuetudinari  
NT1  jurisprudència  
NT1  legislació  

NT2  dret adquirit  
NT2  dret nacional  
NT2  dret regional  

NT2  legislació local  
NT2  llei  
NT3  aplicació de la llei  

NT4  primacia del dret  
NT3  llei d’harmonització  
NT3  llei de bases  
NT3  llei orgànica  
NT3  retroactivitat de la llei  

NT2  ordenança  
NT2  reglament administratiu  
NT3  decisió  
NT3  decret  
NT3  directiva  
NT3  disposició administrativa  

NT1  principi general del dret  
NT1  simplificació legislativa  
RT  acord internacional  
RT  acte comunitari  
RT  tractats de la UE  

*Fonts, Sant Joan les  — (7211+9999) 

*for the CFSP, High Representative   
*USE  alt representant per a la PESC (1016) 

*for the Common Foreign and Security Policy, 
High Representative   
*USE  alt representant per a la PESC (1016) 

*Foradada  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Noguera  

foral de Navarra, comunitat  
USE  Navarra (7211) 

foral, dret  
USE  dret regional (1206) 

*Forallac  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Empordà  

força aèria  
USE  exèrcit de l’aire (0821) 

força aeronaval  
USE  aviació militar (0821) 

força de dissuasió  
USE  dissuasió (0821) 

força de natura militar  
MT  0821 defensa  
UF  força de seguretat  
UF  Guàrdia Civil  
UF  gendarmeria  
UF  institut armat de natura militar  
UF  policia militar  
BT1  exèrcit  
NT1  servei secret  

NT2  espionatge  
*RT  cooperació policíaca  
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força de reacció ràpida  
MT  0821 defensa  
BT1  política europea de defensa  

BT2  política de defensa  
RT  Cos d’Exèrcit Europeu  
RT  cooperació militar  
RT  exèrcit  

força de seguretat  
USE  força de natura militar (0821) 

força de treball  
USE  població activa (4411) 

força naval  
MT  0821 defensa  
UF  aeronàutica naval  
UF  flota de guerra  
UF  vaixell de guerra  
BT1  armament  
NT1  portaavions  
NT1  submarí  
RT  flota mercant  

força nuclear d’abast mitjà  
USE  euromíssil (0816) 

força nuclear estratègica  
USE  arma nuclear estratègica (0821) 

força terrestre  
USE  exèrcit de terra (0821) 

forçat, matrimoni — (2806) 

*force, intermediate-range nuclear   
*USE  euromíssil (0816) 

forces a l’estranger  
MT  0821 defensa  
UF  conseller militar  
BT1  exèrcit  
RT  base militar  
RT  cooperació militar  

forces armades  
USE  exèrcit (0821) 

forces armades, professionalització de les  
USE  exèrcit professional (0821) 

forces d’emergència  
USE  forces multinacionals (0816) 

forces d’ocupació  
USE  ocupació militar (0816) 

forces d’ordre públic  
USE  policia (0431) 

forces de l’ONU  
USE  forces multinacionals (0816) 

forces de les Nacions Unides  
USE  forces multinacionals (0816) 

forces, desplegament de — (0821) 

forces multinacionals  
MT  0816 equilibri internacional  
UF  cascs blaus  
UF  forces d’emergència  

UF  forces de l’ONU  
UF  forces de les Nacions Unides  
BT1  pau  
RT  Consell de Seguretat ONU  

forces, reducció de — (0816) 

forces, reducció mútua i equilibrada de  
USE  reducció de forces (0816) 

forçós, estalvi — (1626) 

forçós, matrimoni  
USE  matrimoni forçat (2806) 

forçós, treball  
USE  esclavitud (1236) 

forçosa, migració — (2811) 

*Foreign and Security Policy, High Representati-
ve for the Common   
*USE  alt representant per a la PESC (1016) 

forense, medicina — (2841) 

*Forès  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Conca de Barberà  

forest  
MT  5636 forest  
UF  bosc  
NT1  arbre  

NT2  arbre caducifoli  
NT2  arbre perennifoli  

NT1  bosc alt  
NT1  bosc baix  
NT1  bosc boreal  
NT1  bosc de muntanya  
NT1  bosc mediterrani  
NT1  bosc natural  
NT1  bosc plantat  
NT1  bosc temperat  
NT1  bosc tropical  
NT1  forest protegida  
RT  arboricultura  
RT  producte de fusta  
RT  superfície arbrada  

forest d’utilitat pública  
USE  forest de l’estat (5636) 

forest de l’estat  
MT  5636 forest  
UF  bosc de l’estat  
UF  bosc de titularitat pública  
UF  bosc públic  
UF  forest d’utilitat pública  
UF  forest pública  
UF  patrimoni forestal de l’estat  
BT1  propietat forestal  

BT2  política forestal  
RT  propietat pública  
RT  propietat rústica de l’estat  

*forest de muntanya  
*USE  bosc de muntanya (5636) 

forest privada  
MT  5636 forest  
UF  bosc privat  
BT1  propietat forestal  

BT2  política forestal  

forest protegida  
MT  5636 forest  
UF  bosc protegit  
BT1  forest  
RT  zona protegida  

forest pública  
USE  forest de l’estat (5636) 

forestació  
USE  reforestació (5636) 

forestal, agrupació — (5636) 

forestal, camí  
USE  via rural (4816) 

forestal, certificació — (5636) 

forestal de l’estat, patrimoni  
USE  forest de l’estat (5636) 

forestal, dret  
USE  legislació forestal (5636) 

forestal, economia — (5636) 

forestal, estadística — (5636) 

forestal, explotació — (5636) 

forestal, gestió  
USE  silvicultura (5636) 

forestal, guarda — (5636) 

forestal, incendi  
USE  incendi (5216) 

forestal, investigació — (5636) 

forestal, legislació — (5636) 

forestal, millora  
USE  ordenació forestal (5636) 

forestal, normativa  
USE  legislació forestal (5636) 

forestal, ordenació — (5636) 

forestal, política — (5636) 

forestal, política europea — (5636) 

forestal, programa  
USE  política forestal (5636) 

forestal, propietat — (5636) 

forestal, reglamentació  
USE  legislació forestal (5636) 

forestal, repoblació  
USE  reforestació (5636) 
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Forestal, Sistema Europeu d’Informació i Comu-
nicació  
USE  EFICS (5636) 

forestal, superfície  
USE  superfície arbrada (5636) 

forestal, zona  
USE  superfície arbrada (5636) 

forestals, treballs  
USE  explotació forestal (5636) 

forja, producte de — (6816) 

(forma jurídica), societat civil  
USE  societat de dret civil (4016) 

forma jurídica de la societat  
USE  societat (4016) 

forma, material amb memòria de  
USE  aliatge de memòria (6411) 

*formació -e  
*USE  formació professional (4406) 

formació a distància  
USE  formació professional (4406) 

formació agrícola  
USE  ensenyament agrícola (3211) 

formació alternada  
USE  formació professional (4406) 

formació alternant  
USE  formació professional (4406) 

formació artística  
USE  educació artística (3211) 

formació científica  
USE  ensenyament científic (3211) 

formació cívica  
USE  educació cívica (3211) 

*formació contínua  
*USE  formació professional contínua (4406) 

formació, contracte per a la  
USE  formació en el lloc de treball (4406) 

formació d’adults  
USE  educació d’adults (3206) 

formació de gestors  
MT  3211 ensenyament  
UF  ensenyament de gestió empresarial  
BT1  ensenyament professional  
RT  gestió  

formació de la dona  
USE  educació d’adults (3206) 

formació de mà d’obra  
USE  formació professional (4406) 

formació de metges  
USE  ensenyament mèdic (3211) 

formació de preus  
MT  2451 preus  
UF  mecanisme de preus  
BT1  política de preus  
RT  competència  
RT  oferta i demanda  
RT  preu de mercat  

formació del personal  
USE  formació en el lloc de treball (4406) 

formació del personal docent  
USE  formació del professorat (3211) 

formació del professorat  
MT  3211 ensenyament  
UF  formació del personal docent  
UF  formació pedagògica  
BT1  ensenyament professional  
RT  personal docent  

*formació electrònica  
*USE  formació professional (4406) 

formació en el lloc de treball  
SN  Formació remunerada impartida en els períodes 

de treball efectiu.  
MT  4406 ocupació  
UF  contracte per a la formació  
UF  formació del personal  
UF  perfeccionament professional  
BT1  formació professional  
RT  ensenyament agrícola  

Formació, Fundació Europea de — (1006) 

Formació i la Investigació (Nacions Unides), 
Institut per a la — (7606) 

formació lingüística  
USE  ensenyament d’idiomes (3211) 

formació mèdica  
USE  ensenyament mèdic (3211) 

*formació ocupacional  
*SN  *Formació professional dels treballadors a 

l’atur.  
*MT  4406 ocupació  
*BT1  formació professional  

formació pedagògica  
USE  formació del professorat (3211) 

formació permanent  
USE  educació permanent (3206) 

formació, permís de — (4406) 

formació política  
USE  partits polítics (0411) 

formació, pràctiques de — (4406) 

formació preprofessional  
USE  formació professional (4406) 

formació professional  
SN  Conjunt d’activitats encaminades a proporcionar 

les capacitats pràctiques, els coneixements i les 
actituds necessàries per ocupar un lloc de treball 
en una professió o en un grup de professions 
d’un sector de l’activitat econòmica.  

MT  4406 ocupació  
UF  capacitació professional  
UF  e-formació  
*UF  *escola taller  
*UF  *formació -e  
UF  formació a distància  
UF  formació alternada  
UF  formació alternant  
UF  formació de mà d’obra  
*UF  *formació electrònica  
UF  formació preprofessional  
NT1  aprenentatge professional  
NT1  formació en el lloc de treball  
*NT1  *formació ocupacional  
NT1  formació professional contínua  

NT2  mètode d’aprenentatge  
NT3  mètode de lectura ràpida  
NT3  mètode mnemotècnic  

NT1  permís de formació  
NT1  pràctiques de formació  
NT1  reciclatge professional  
NT1  tècniques de comunicació  
NT1  tècniques de negociació  
NT1  tècniques de redacció  
NT1  tècniques de reunió  
RT  Cedefop  
RT  desenvolupament personal  
RT  educació d’adults  
RT  ensenyament professional  
RT  Fundació Europea de Formació  
RT  programa integrat de desenvolupament  
RT  qualificació professional  
RT  reconeixement de les qualificacions professio-

nals  
RT  reconversió professional  
RT  xarxa transeuropea  

formació professional, beca de  
USE  assignació per a estudis (3216) 

Formació Professional, Centre Europeu per al 
Desenvolupament de la  
USE  Cedefop (1006) 

formació professional contínua  
SN  Terme que s’empra, en sentit general, per desig-

nar tota la formació professional feta per un tre-
ballador al llarg de la seva vida activa.  

MT  4406 ocupació  
*UF  *formació contínua  
BT1  formació professional  
NT1  mètode d’aprenentatge  

NT2  mètode de lectura ràpida  
NT2  mètode mnemotècnic  

Formació Professional i la Investigació, Insti-
tut de les Nacions Unides per a la — (7606) 

formació professional, institut de  
USE  ensenyament secundari (3211) 

formació professional, reconeixement de les qua-
lificacions de la  
USE  reconeixement de les qualificacions profes-

sionals (4406) 
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formació, programa de  
USE  programa d’ensenyament (3216) 

Formació sobre el desenvolupament, Associació 
Europea d’Instituts d’Investigació i  
USE  EADI (7611+7626) 

formació tècnica  
USE  ensenyament tècnic (3211) 

formació universitària  
USE  universitat (3211) 

formal, educació no — (3206) 

formalitat administrativa  
SN  En el context duaner, utilitzarem “formalitat du-

anera”.  
MT  0436 poder executiu i administració pública  
UF  burocràcia  
UF  cost administratiu  
UF  cost de l’administració  
UF  cost de les formalitats administratives  
UF  cost dels tràmits administratius  
UF  harmonització de formalitats administratives  
UF  simplificació administrativa  
UF  simplificació de les formalitats administratives  
UF  simplificació dels tràmits administratius  
UF  tràmit administratiu  
BT1  relació administració-administrat  

BT2  administració pública  
RT  formalitat duanera  

formalitat duanera  
MT  2011 política aranzelària  
UF  declaració a duana  
UF  despatx de duana  
UF  procediment duaner  
BT1  reglamentació duanera  
NT1  simplificació de les formalitats  
RT  formalitat administrativa  

formalitats administratives, cost de les  
USE  formalitat administrativa (0436) 

formalitats administratives, harmonització de  
USE  formalitat administrativa (0436) 

formalitats administratives, simplificació de les  
USE  formalitat administrativa (0436) 

formalitats, simplificació de les — (2011) 

formatge  
MT  6016 productes agraris transformats  
BT1  producte lacti  
NT1  formatge d’ovella  
NT1  formatge de cabra  
NT1  formatge de pasta blava  
NT1  formatge de pasta dura  
NT1  formatge de pasta semidura  
NT1  formatge de pasta tova  
NT1  formatge de vaca  
NT1  formatge fos  
NT1  formatge fresc  
RT  indústria formatgera  

formatge d’ovella  
MT  6016 productes agraris transformats  
BT1  formatge  

BT2  producte lacti  
RT  boví  

formatge de cabra  
MT  6016 productes agraris transformats  
BT1  formatge  

BT2  producte lacti  
RT  cabrú  

formatge de pasta blava  
MT  6016 productes agraris transformats  
UF  bleu d’Auvergne  
UF  bleu de Bresse  
UF  roquefort  
BT1  formatge  

BT2  producte lacti  

formatge de pasta dura  
MT  6016 productes agraris transformats  
UF  appenzell  
UF  cheddar  
UF  edam  
UF  emmental  
UF  gouda  
UF  grana padano  
UF  gruyère  
UF  manxego  
UF  parmigiano-reggiano  
UF  sbrinz  
BT1  formatge  

BT2  producte lacti  

formatge de pasta semidura  
MT  6016 productes agraris transformats  
UF  cantal  
UF  idiazábal  
UF  reblochon  
UF  tomme de Savoie  
BT1  formatge  

BT2  producte lacti  

formatge de pasta tova  
MT  6016 productes agraris transformats  
UF  brie  
UF  cabrales  
UF  camembert  
UF  chaource  
BT1  formatge  

BT2  producte lacti  

formatge de vaca  
MT  6016 productes agraris transformats  
BT1  formatge  

BT2  producte lacti  
RT  vaca lletera  

formatge fos  
MT  6016 productes agraris transformats  
BT1  formatge  

BT2  producte lacti  

formatge fresc  
MT  6016 productes agraris transformats  
*UF  *brossat  
UF  mató  
UF  tetilla  
UF  tronxon  
BT1  formatge  

BT2  producte lacti  
RT  producte fresc  

formatgera, indústria — (6031) 

*Formentera  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  

*BT1  illes Balears  
*BT2  regions d’Espanya  

fòrmic, àcid  
USE  àcid orgànic (6811) 

formigó  
MT  6831 construcció i obres públiques  
BT1  material de construcció  

BT2  indústria de la construcció  

Formosa  
USE  Taiwan (7226+7231) 

formulari  
MT  3221 documentació  
UF  imprès  
BT1  document  

forn  
MT  6821 indústria mecànica  
UF  forn d’arc  
UF  forn elèctric  
UF  forn Martin  
BT1  equip tèrmic  
RT  calefacció  
RT  màquina siderúrgica  

forn, alt  
USE  màquina siderúrgica (6816) 

forn d’arc  
USE  forn (6821) 

forn de pa  
MT  6031 indústria agroalimentària  
*UF  *fleca  
UF  panificadora industrial  
BT1  indústria alimentària  
RT  pa  
RT  panificació  

forn elèctric  
USE  forn (6821) 

forn, gas per a alt  
USE  gas (6606) 

forn Martin  
USE  forn (6821) 

*Fornells de la Selva  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Gironès  

*Fórnols, la, Vansa i  — (7211+9999) 

forquilla, preu en — (2451) 

forquilla, tarifa de — (4806) 

*Fortià  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Empordà  
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fortuna  
USE  riquesa (1626) 

fòrum  
MT  3226 comunicació  
UF  fòrum de debats  
*RT  acta de congrés  
RT  consulta pública  
RT  internet  

Fòrum de Cooperació Econòmica Àsia-Pacífic  
USE  Cooperació Econòmica Àsia-Pacíf ic 

(7616+7621) 

fòrum de debats  
USE  fòrum (3226) 

Fòrum de les illes del Pacífic  
MT  7616 organitzacions extraeuropees  
UF  Fòrum del Pacífic meridional  
UF  Fòrum del Pacífic Sud  
BT1  organització asiàtica  

Fòrum de les Nacions Unides sobre els Boscos 
(FNUB)  
USE  comissió tècnica ONU (7606) 

Fòrum del Pacífic meridional  
USE  Fòrum de les illes del Pacífic (7616) 

Fòrum del Pacífic Sud  
USE  Fòrum de les illes del Pacífic (7616) 

Fòrum Social Mundial  
USE  moviment antiglobalització (0431) 

fos, formatge — (6016) 

fosa  
MT  6816 metal·lúrgia i siderúrgia  
UF  ferro colat  
BT1  producte siderúrgic  

BT2  indústria siderúrgica  

fosa, taller de  
USE  indústria siderúrgica (6816) 

fosfat  
MT  6611 indústries carbonera i minera  
BT1  mineral no metàl·lic  

BT2  producte miner  
RT  compost químic  

fòsfor  
MT  6811 química  
BT1  element químic  

fosfòric, àcid  
USE  àcid inorgànic (6811) 

fosfòric, adob  
USE  adob químic (5626) 

fosforita  
USE  recurs mineral submarí (5211) 

fòssil, combustible — (6606) 

*Fost de Campsentelles, Sant  — (7211+9999) 

fotó  
USE  partícula elemental (3606) 

fotocomposició  
USE  impremta (3226) 

fotocòpia  
USE  reproducció de documents (3231) 

fotocopiadora  
USE  màquina d’oficina (6826) 

fotògraf  
USE  professió artística (2831) 

fotografia  
USE  arts visuals (2831) 

fotogràfic, material  
USE  indústria fotogràfica (6846) 

fotogràfica, indústria — (6846) 

fotometria  
USE  química analítica (3606) 

fotopila  
MT  6626 energia neta  
BT1  energia solar  

BT2  energia neta  

fotoquímica  
MT  3606 ciències naturals i aplicades  
BT1  química  

BT2  ciències físiques  
RT  indústria fotogràfica  

*fotovoltaica, energia   
*USE  energia solar (6626) 

FRA  
USE  Agència dels Drets Fonamentals de la Unió 

Europea (1006) 

fracàs escolar  
USE  endarreriment escolar (3216) 

fractura  
USE  traumatisme (2841) 

fractura digital  
SN  Diferències existents entre individus, famílies, 

empreses i àrees geogràfiques amb nivells soci-
oeconòmics diferents en l’accés a les tecnologi-
es de la informació i la utilització d’internet per 
a una àmplia gamma d’activitats.  

MT  3231 informació i tractament de la informació  
UF  bretxa digital  
UF  divisió digital  
UF  retard digital  
BT1  accés a la informació  

BT2  política d’informació  
RT  canvi tecnològic  
RT  desigualtat social  

*fraga  
*USE  fruit de baia (6006) 

franc a bord, preu — (4806) 

Franc Comtat  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions de França  

franc de frontera, preu — (2451) 

franc, port  
USE  zona franca (2011) 

franc, preu — (6806) 

franc, zona del  
USE  zona monetària (2406) 

franca industrial, zona — (6806) 

franca, llengua  
USE  llengua oficial (0431) 

franca, zona — (2011) 

France, Île de  
USE  Illa de França (7211) 

francès d’ultramar, departament  
USE  DU francesos (7241) 

francesa, comunitat — (7211) 

Francesa, Guaiana — (7241) 

francesa, països de parla  
USE  grup lingüístic (2821) 

Francesa, Polinèsia — (7231+7241) 

Francesa, República  
USE  França (7206+7231+7236) 

Francesa, territori de la Polinèsia  
USE  Polinèsia Francesa (7231+7241) 

Francesa, territoris d’ultramar de la República  
USE  PTU francesos (7241) 

franceses, Antilles — (7216) 

franceses, col·lectivitats d’ultramar  
USE  PTU francesos (7241) 

franceses, terres australs i antàrtiques — 
(7241) 

francesos, DU — (7241) 

francesos, PTOM  
USE  PTU francesos (7241) 

francesos, PTU — (7241) 

francesos, territoris australs  
USE  terres australs i antàrtiques franceses (7241) 

franchising  
USE  franquícia comercial (2036) 

franchising, contracte de  
USE  franquícia comercial (2036) 

francmaçó  
USE  societat secreta (2826) 

francmaçoneria  
USE  societat secreta (2826) 

francòfona, Àfrica — (7221) 
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francòfona, àrea  
USE  grup lingüístic (2821) 

francofonia  
USE  grup lingüístic (2821) 

francòfons, països  
USE  grup lingüístic (2821) 

*Francolí, l’, Espluga de  — (7211+9999) 

França  
MT  7206 Europa  
MT  7231 geografia econòmica  
MT  7236 geografia política  
UF  República Francesa  
BT1  Europa occidental  
BT1  estat membre UE  
BT1  països de l’OCDE  
BT1  països de l’OTAN  
BT1  països de la UEO  
BT1  països del Consell d’Europa  
RT  regions de França  

(França), Centre  
USE  regió del Centre (França) (7211) 

França, Illa de — (7211) 

(França), regió del Centre — (7211) 

França, regions de — (7211) 

Franja de Gaza  
USE  territoris autònoms de Palestina (7226+7231) 

Franja de Gaza, Autoritat Palestina de Cisjordà-
nia i la  
USE  territoris autònoms de Palestina (7226+7231) 

franqueig postal  
USE  tarifa postal (3226) 

*Franqueses del Vallès, les  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Vallès Oriental  

franquícia  
USE  franquícia comercial (2036) 

franquícia, admissió en règim de  
USE  franquícia duanera (2011) 

franquícia aranzelària  
USE  franquícia duanera (2011) 

franquícia comercial  
SN  Contracte pel qual una empresa concedeix a em-

preses independents, a canvi d’un cànon, el dret 
de presentar-se amb la raó social i la marca per 
vendre’n productes o serveis.  

MT  2036 distribució  
UF  contracte de franchising  
UF  contracte de franquícia  
UF  franchising  
UF  franquícia  
BT1  comerç al detall  

BT2  distribució comercial  

franquícia, contracte de  
USE  franquícia comercial (2036) 

franquícia de drets aranzelaris  
USE  franquícia duanera (2011) 

franquícia de viatgers  
USE  franquícia duanera (2011) 

franquícia duanera  
SN  Exempció que hom concedeix a un particular, o 

amb finalitats particulars, per no pagar els drets 
duaners corresponents a la importació de mer-
caderies.  

MT  2011 política aranzelària  
UF  admissió en règim de franquícia  
UF  exclusió de la franquícia  
UF  franquícia aranzelària  
UF  franquícia de drets aranzelaris  
UF  franquícia de viatgers  
UF  importació en règim de franquícia  
BT1  política aranzelària  
RT  certificat de circulació  
RT  franquícia fiscal  

franquícia, exclusió de la  
USE  franquícia duanera (2011) 

franquícia fiscal  
MT  2446 fiscalitat  
UF  franquícia impositiva  
UF  franquícia tributària  
BT1  deducció fiscal  

BT2  política fiscal  
RT  franquícia duanera  

franquícia, importació en règim de  
USE  franquícia duanera (2011) 

franquícia impositiva  
USE  franquícia fiscal (2446) 

franquícia postal  
USE  tarifa postal (3226) 

franquícia tributària  
USE  franquícia fiscal (2446) 

frau  
MT  1216 dret penal  
UF  defraudació  
UF  lluita contra el frau  
UF  prevenció del frau  
UF  repressió del frau  
BT1  delicte contra la propietat  

BT2  infracció  
RT  falsificació  
RT  frau a la Unió Europea  
RT  frau duaner  
RT  moralitat de la vida econòmica  
RT  tràfic il·lícit  

frau a la Unió Europea  
MT  1011 dret de la Unió Europea  
BT1  incompliment del dret comunitari  

BT2  aplicació del dret comunitari  
BT3  dret comunitari  

RT  frau  
RT  Oficina Europea de Lluita contra el Frau  
RT  pressupost comunitari  

frau duaner  
MT  2011 política aranzelària  
UF  delicte duaner  
BT1  reglamentació duanera  
RT  frau  

frau econòmic  
USE  delicte econòmic (1216) 

frau electoral  
MT  0416 procediment electoral i sistema de votació  
BT1  contenciós electoral  

BT2  verificació de l’escrutini  
BT3  votació  

frau fiscal  
MT  1216 dret penal  
UF  defraudació tributària  
BT1  delicte fiscal  

BT2  delicte econòmic  
BT3  infracció  

RT  evasió fiscal  
RT  fiscalitat  

frau, lluita contra el  
USE  frau (1216) 

Frau, Oficina Europea de Lluita contra el — 
(1006) 

frau, prevenció del  
USE  frau (1216) 

frau, repressió del  
USE  frau (1216) 

fraudulent, matrimoni  
USE  matrimoni de conveniència (2806) 

fraudulenta, fallida  
USE  fallida (4006) 

fre, llum de  
USE  dispositiu de senyalització (4811) 

freàtica, aigua  
USE  aigua subterrània (5211) 

freàtica, capa  
USE  aigua subterrània (5211) 

fred, indústria del — (6846) 

fred industrial  
USE  indústria del fred (6846) 

fred, onada de  
USE  intempèrie (5216) 

fred, rigor del  
USE  intempèrie (5216) 

fred, tècnica del  
USE  procés físic (6411) 

freda, guerra — (0816) 

freda, zona — (5211) 

Frederiksberg  
USE  Hovedstaden (7211) 
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Frederiksborg  
USE  Hovedstaden (7211) 

free lance  
USE  professió independent (4411) 

*Free Trade Agreement, Central European   
*USE  ACLC (7611) 

*Free Trade Area of the Americas  
*USE  Zona de Lliure Comerç de les Amèriques 

(7616) 

*free-on-board price  
*USE  preu franc a bord (4806) 

*Freginals  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Montsià  

*Freixenet, Sant Guim de  — (7211+9999) 

frenada, dispositiu de  
USE  dispositiu de seguretat (4811) 

frens, sistema antiblocatge de  
USE  dispositiu de seguretat (4811) 

freqüència de ràdio  
USE  banda de freqüències (3226) 

freqüències, banda de — (3226) 

*fresa  
*USE  producte a base de peix (6026) 

fresc, aliment  
USE  producte fresc (6026) 

fresc, formatge — (6016) 

fresc, peix — (5641) 

fresc, producte — (6026) 

fresca, carn — (6011) 

fresca, fruita — (6006) 

fresca, hortalissa — (6006) 

*Freser, Ribes de  — (7211+9999) 

fresques, producció d’hortalisses  
USE  conreu d’hortalisses (5631) 

frigorífic, dipòsit  
USE  emmagatzematge d’aliments (6036) 

frigorífic, vaixell de transport  
USE  vaixell pesquer (5641) 

frigorífica, instal·lació — (6821) 

Frísia  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions dels Països Baixos  

Friül-Venècia Júlia  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions d’Itàlia  

*Frontanyà, Sant Jaume de  — (7211+9999) 

frontera  
MT  1231 dret internacional  
BT1  dret territorial  

BT2  dret internacional públic  
NT1  frontera exterior de la Unió Europea  
NT1  frontera intracomunitària  
RT  control fronterer  
RT  duana  
RT  guerra fronterera  
RT  regió fronterera  

frontera exterior de la UE  
USE  frontera exterior de la Unió Europea (1231) 

frontera exterior de la Unió Europea  
MT  1231 dret internacional  
UF  frontera exterior de la UE  
UF  gestió de les fronteres exteriors de la UE  
UF  gestió de les fronteres exteriors de la Unió Eu-

ropea  
BT1  frontera  

BT2  dret territorial  
BT3  dret internacional públic  

RT  espai de llibertat, seguretat i justícia  
RT  Frontex  

frontera intracomunitària  
MT  1231 dret internacional  
BT1  frontera  

BT2  dret territorial  
BT3  dret internacional públic  

RT  control de duana  
RT  control policíac  

frontera, post de  
USE  duana (2011) 

frontera, preu franc de — (2451) 

fronterer, control — (0431) 

fronterer, post  
USE  duana (2011) 

fronterer, trànsit  
USE  transport transfronterer (4811) 

fronterer, transport  
USE  transport transfronterer (4811) 

fronterer, treballador — (4411) 

fronterera, guerra — (0816) 

fronterera, integració  
USE  cooperació transfronterera (0811) 

fronterera, migració — (2811) 

fronterera, regió — (1616) 

fronterera, zona  
USE  regió fronterera (1616) 

fronteres exteriors, Agència europea per a la ges-
tió de la cooperació operativa en les  
USE  Frontex (1006) 

fronteres exteriors de la UE, gestió de les  
USE  frontera exterior de la Unió Europea (1231) 

fronteres exteriors de la Unió Europea, gestió 
de les  
USE  frontera exterior de la Unió Europea (1231) 

fronteres, Metges sense  
USE  voluntari internacional (0811) 

Frontex  
SN  Agència europea per a la gestió de la coopera-

ció operativa a les fronteres exteriors dels estats 
membres de la Unió Europea.  

MT  1006 institucions de la Unió Europea i funció 
pública europea  

UF  Agència europea per a la gestió de la coopera-
ció operativa en les fronteres exteriors  

BT1  organisme i agència de la UE  
BT2  organisme comunitari  

RT  frontera exterior de la Unió Europea  

frontissa, partit — (0431) 

fructicultura  
MT  5631 activitat agropecuària  
UF  arbre fruiter  
UF  producció fruitera  
BT1  producció vegetal  
RT  fruit  
RT  horta  

fructosa  
USE  sucre (6021) 

fruit  
MT  6006 productes d’origen vegetal  
UF  fruita  
NT1  cítrics  
NT1  fruit de baia  
NT1  fruit de clofolla  
NT1  fruit de llavor  
NT1  fruit de pinyol  
NT1  fruit tropical  
NT1  fruita fresca  
NT1  raïm  
RT  fructicultura  
RT  hortalissa primerenca  
RT  producte a base de fruita  
RT  suc de fruita  

fruit cítric  
USE  cítrics (6006) 

fruit de baia  
MT  6006 productes d’origen vegetal  
UF  baia  
*UF  *fraga  
UF  gerd  
UF  grosella  
UF  grosella negra  
UF  maduixa  
UF  móra  
UF  murtó  
UF  nabiu  
BT1  fruit  
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fruit de clofolla  
MT  6006 productes d’origen vegetal  
UF  ametlla  
UF  avellana  
UF  castanya  
UF  coco  
UF  festuc  
UF  fruita seca  
UF  nou  
UF  pistatxo  
BT1  fruit  

fruit de llavor  
MT  6006 productes d’origen vegetal  
UF  codony  
UF  figa  
UF  pera  
UF  poma  
BT1  fruit  

fruit de pinyol  
MT  6006 productes d’origen vegetal  
UF  albercoc  
UF  alberge  
UF  cirera  
UF  mirabolà  
UF  nectarina  
UF  préssec  
UF  pruna  
BT1  fruit  
RT  oliva  

fruit, hortalissa de — (6006) 

fruit tropical  
MT  6006 productes d’origen vegetal  
UF  alvocat  
UF  dàtil  
UF  guaiaba  
UF  kiwi  
UF  mango  
UF  papaia  
UF  pinya  
UF  plàtan  
BT1  fruit  
RT  conreu tropical  
RT  planta tropical  

fruita  
USE  fruit (6006) 

fruita, aiguardent de  
USE  aiguardent (6021) 

fruita, concentrat de suc de  
USE  suc de fruita (6021) 

fruita dessecada  
USE  producte dessecat (6026) 

fruita fresca  
MT  6006 productes d’origen vegetal  
BT1  fruit  
RT  hortalissa primerenca  
RT  producte fresc  

fruita, gelat de  
USE  crema gelada (6016) 

fruita, most de  
USE  producte a base de fruita (6026) 

fruita, polpa de  
USE  producte a base de fruita (6026) 

fruita, producte a base de — (6026) 

fruita seca  
USE  fruit de clofolla (6006) 

fruita, suc de — (6021) 

fruiter, arbre  
USE  fructicultura (5631) 

fruiter, hort  
USE  horta (5621) 

fruitera, producció  
USE  fructicultura (5631) 

*Fruitós de Bages, Sant  — (7211+9999) 

FSE  
USE  Fons Social Europeu (1021) 

FSE, ajuda del  
USE  Fons Social Europeu (1021) 

FSE, contribució del  
USE  Fons Social Europeu (1021) 

(FSMJ), Fons de Solidaritat per a la Mobilitat dels 
Joves  
USE  fons del Consell d’Europa (7611) 

FTAA  
USE  Zona de Lliure Comerç de les Amèriques 

(7616) 

ftàlic, àcid  
USE  àcid orgànic (6811) 

fuel  
MT  6616 indústria petroliera  
UF  fuel domèstic  
UF  fuel pesant  
UF  fueloil  
UF  mazut  
BT1  producte petrolífer  

BT2  petroquímica  
RT  calefacció  

fuel, central de  
USE  planta elèctrica (6621) 

fuel domèstic  
USE  fuel (6616) 

fuel pesant  
USE  fuel (6616) 

fueloil  
USE  fuel (6616) 

*Fuerteventura  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*BT1  illes Canàries  

*BT2  regions d’Espanya  

fuga, delicte de  
USE  delicte de fugida (1216) 

fugida de capitals  
USE  evasió de capitals (2421) 

fugida de cervells  
USE  èxode intel·lectual (2811) 

fugida, delicte de — (1216) 

*Fuliola, la  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Urgell  

full de càlcul  
MT  3236 informàtica i tractament de dades  
BT1  ofimàtica  

BT2  informàtica aplicada  
BT3  informàtica  

full de ruta  
USE  documentació del vehicle (4806) 

full individual de control  
USE  documentació del vehicle (4806) 

fulla caduca, arbre de  
USE  arbre caducifoli (5636) 

fulla fina  
MT  6411 tecnologia i reglamentació tècnica  
UF  capa fina  
UF  pel·lícula  
BT1  producte pla  

BT2  tecnologia de materials  

fulla, hortalissa de — (6006) 

fulla perenne, arbre de  
USE  arbre perennifoli (5636) 

*Fulleda  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Garrigues  

fum  
USE  contaminant atmosfèric (5216) 

fumat, aliment  
USE  producte fumat (6026) 

fumat, producte — (6026) 

funció dels costs, eficàcia en  
USE  anàlisi de cost-eficàcia (4026) 

funció professional  
USE  descripció de funcions (4421) 

funció pública  
MT  0436 poder executiu i administració pública  
BT1  organització administrativa  
NT1  empleat de serveis públics  
NT1  estatut del funcionari  

NT2  deures del funcionari  
NT2  drets del funcionari  
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NT1  funcionari  
*NT1  *incompatibilitat laboral  
NT1  personal contractat  
*RT  *administració parlamentària  
RT  dret de vaga  
RT  dret del treball  
RT  drets sindicals  
RT  funció pública internacional  
RT  Institut Europeu d’Administració Pública  

Funció Pública de la Unió Europea, Tribunal 
de la — (1006) 

funció pública, estatut de la  
USE  estatut del funcionari (0436) 

funció pública europea  
MT  1006 institucions de la Unió Europea i funció 

pública europea  
NT1  agent CE  
NT1  concurs oposició CE  
NT1  funcionari europeu  

NT2  administrador  
NT2  assistent  

RT  EPSO  
RT  funció pública internacional  
RT  Tribunal de la Funció Pública de la Unió Europea  

Funció Pública Europea, Tribunal de la  
USE  Tribunal de la Funció Pública de la Unió Eu-

ropea (1006) 

funció pública internacional  
MT  0806 política internacional  
BT1  organització internacional  
NT1  funcionari internacional  
RT  funció pública  
RT  funció pública europea  

Funció Pública, Tribunal de la  
USE  Tribunal de la Funció Pública de la Unió Eu-

ropea (1006) 

funció social  
USE  rol social (2826) 

funcionament CE, despesa de — (1021) 

funcionament CE, pressupost de  
USE  despesa de funcionament CE (1021) 

funcionament, cost de  
USE  cost d’explotació (4026) 

funcionament, crèdit de  
USE  despesa de funcionament (2441) 

funcionament de les institucions  
USE  funcionament institucional (1006) 

funcionament del mercat  
USE  mercat (2006) 

funcionament, despesa de — (2441) 

funcionament institucional  
SN  L’utilitzarem també per als òrgans i els organis-

mes comunitaris.  
MT  1006 institucions de la Unió Europea i funció 

pública europea  
UF  funcionament de les institucions  

NT1  administració de la institució  
NT1  competència institucional CE  

NT2  competències del PE  
NT2  equilibri institucional CE  
NT3  dèficit democràtic  

NT1  nomenament (de membres)  
NT1  relació interinstitucional CE  

NT2  acord interinstitucional  
NT2  cooperació interinstitucional CE  

NT1  transparència del procés decisori  
NT2  accés a la informació comunitària  
NT2  difusió de la informació comunitària  
NT2  publicitat de les sessions  

RT  elaboració del dret comunitari  
RT  vida institucional  

funcionari  
SN  L’apliquem als treballadors de l’administració 

pública. No l’hem de confondre amb “empleat 
de serveis públics”.  

MT  0436 poder executiu i administració pública  
UF  alt funcionari  
BT1  funció pública  

BT2  organització administrativa  
RT  conflicte d’interessos  
RT  funcionari europeu  
RT  funcionari internacional  
RT  sindicat de funcionaris  

funcionari, alt  
USE  funcionari (0436) 

funcionari de duanes  
USE  professió duanera (2011) 

funcionari, deures del — (0436) 

funcionari, drets del — (0436) 

funcionari, estatut del — (0436) 

funcionari europeu  
MT  1006 institucions de la Unió Europea i funció 

pública europea  
UF  ocupació tipus CE  
UF  personal CE  
BT1  funció pública europea  
NT1  administrador  
NT1  assistent  
RT  estatut del funcionari  
RT  funcionari  
RT  recurs del personal  
RT  sindicat de funcionaris  
RT  treballador comunitari  

funcionari internacional  
MT  0806 política internacional  
BT1  funció pública internacional  

BT2  organització internacional  
RT  funcionari  

funcionari, obligacions del  
USE  deures del funcionari (0436) 

*funcionari parlamentari  
*USE  *personal del parlament (0421) 

funcionaris, recurs dels  
USE  recurs del personal (1221) 

funcionaris, sindicat de — (4426) 

funcions AD, grup de  
USE  administrador (1006) 

funcions AST, grup de  
USE  assistent (1006) 

funcions d’assistents, grup de  
USE  assistent (1006) 

funcions del parlament  
USE  competències del parlament (0421) 

funcions dels administradors, grup de  
USE  administrador (1006) 

funcions, descripció de — (4421) 

fundació  
MT  4016 forma jurídica de la societat  
BT1  societat sense finalitat de lucre  

BT2  societat  
RT  donació  

fundació d’un partit  
USE  constitució d’un partit (0411) 

Fundació de Dublín  
USE  Fundació europea per a la millora de les con-

dicions de vida i de treball (1006) 

fundació de l’empresa  
MT  4006 organització de l’empresa  
BT1  política de l’empresa  
RT  capital inicial  
RT  creació d’ocupació  
RT  estratègia europea d’ocupació  
RT  industrialització  

fundació europea  
USE  organisme i agència de la UE (1006) 

Fundació Europea de Formació  
MT  1006 institucions de la Unió Europea i funció 

pública europea  
UF  ETF  
UF  FEF  
BT1  organisme i agència de la UE  

BT2  organisme comunitari  
RT  formació professional  

Fundació europea per a la millora de les con-
dicions de vida i de treball  
MT  1006 institucions de la Unió Europea i funció 

pública europea  
UF  Eurofound  
UF  FEMCVT  
UF  Fundació de Dublín  
BT1  organisme i agència de la UE  

BT2  organisme comunitari  

fundadora, societat  
USE  societat matriu (4006) 

fundamental, investigació  
USE  investigació bàsica (6416) 

fúnebres, pompes  
USE  mort (2826) 

funeral  
USE  mort (2826) 
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funerari, vehicle  
USE  mort (2826) 

funerària  
USE  mort (2826) 

funerària, indemnització  
USE  indemnització per traspàs (2836) 

funeraris, costums  
USE  mort (2826) 

funeraris, ritus  
USE  mort (2826) 

fungible, bé  
USE  bé no durador (2026) 

fungicida  
USE  plaguicida (5626) 

fungicultura  
MT  5631 activitat agropecuària  
UF  bolet  
UF  conreu de xampinyons  
UF  xampinyó  
BT1  producció vegetal  

*funicular  
*USE  transport per cable (4811) 

furt  
USE  robatori (1216) 

fusible  
USE  material elèctric (6826) 

fusió CE, tractat de  
USE  tractat de fusió (1011) 

fusió d’empreses  
MT  4006 organització de l’empresa  
UF  absorció d’empreses  
UF  fusió de societats  
BT1  concentració econòmica  
NT1  fusió internacional  
RT  transferència de l’empresa  

fusió de les institucions comunitàries  
USE  tractat de fusió (1011) 

fusió de societats  
USE  fusió d’empreses (4006) 

fusió del metall  
USE  treball dels metalls (6816) 

fusió internacional  
MT  4006 organització de l’empresa  
BT1  fusió d’empreses  

BT2  concentració econòmica  

fusió nuclear  
MT  6621 indústries nuclear i elèctrica  
UF  fusió termonuclear  
BT1  tecnologia nuclear  

BT2  indústria nuclear  

RT  energia nuclear  
RT  física del plasma  
RT  Joint European Torus  

fusió, reactor de  
USE  reactor nuclear (6621) 

fusió termonuclear  
USE  fusió nuclear (6621) 

fusió, tractat de — (1011) 

fusta  
USE  producte de fusta (6836) 

fusta aglomerada  
MT  6836 indústria de la fusta  
UF  fusta artificial  
UF  fusta regenerada  
UF  tauler d’aglomerats  
BT1  producte de fusta  

BT2  indústria de la fusta  

fusta artificial  
USE  fusta aglomerada (6836) 

fusta, fibra de — (6836) 

fusta flotant, transport de — (4821) 

fusta, indústria de la — (6836) 

fusta per a la construcció  
MT  6836 indústria de la fusta  
UF  fusta rodona  
BT1  producte de fusta  

BT2  indústria de la fusta  
RT  material de construcció  

fusta, producció de — (5636) 

fusta, producte de — (6836) 

fusta regenerada  
USE  fusta aglomerada (6836) 

fusta, residu de la — (6836) 

fusta, resina de  
USE  resina (6836) 

fusta rodona  
USE  fusta per a la construcció (6836) 

fusta, tractament de la  
USE  indústria de la fusta (6836) 

fusta tropical  
MT  6836 indústria de la fusta  
BT1  producte de fusta  

BT2  indústria de la fusta  
RT  bosc tropical  

fusteria  
MT  6836 indústria de la fusta  
UF  ebenisteria  
BT1  indústria de la fusta  

RT  empresa artesanal  
RT  fusteria metàl·lica  

fusteria metàl·lica  
MT  6816 metal·lúrgia i siderúrgia  
BT1  indústria metal·lúrgica  
RT  construcció metàl·lica  
RT  fusteria  

Futuna, illes Wallis i  
USE  Wallis i Futuna (7231+7241) 

Futuna, territori de Wallis i  
USE  Wallis i Futuna (7231+7241) 

Futuna, Wallis i — (7231+7241) 

futurs, mercat de  
USE  mercat a termini (2421) 

FVO  
USE  Oficina Alimentària i Veterinària (1006) 

FYROM  
USE  Antiga República Iugoslava de Macedònia 

(7206+7231+7236) 

G10  
USE  Grup dels Deu (7621) 

G24  
USE  Grup dels Vint-i-quatre (7621) 

G7/G8  
USE  grup de països més industrialitzats (7621) 

G-77  
USE  Grup dels 77 (7621) 

G77  
USE  Grup dels 77 (7621) 

(G8), Grup dels Vuit  
USE  grup de països més industrialitzats (7621) 

gàbia, cria en  
USE  cria intensiva (5631) 

gabinet  
USE  Govern (0436) 

gabinet fantasma  
USE  govern a l’ombra (0431) 

Gabon  
MT  7221 Àfrica  
MT  7231 geografia econòmica  
UF  República Gabonesa  
BT1  Àfrica central  

BT2  Àfrica subsahariana  
BT1  països de l’ACP  
BT1  països de la CEMAC  

Gabonesa, República  
USE  Gabon (7221+7231) 

Gabrovo, regió de — (7211) 
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*Gaià  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Bages  

*Gaià, Vespella de  — (7211+9999) 

*Gaia, els, Omells de na  — (7211+9999) 

*Gaià, la, Nou de  — (7211+9999) 

*Gaià, la, Riera de  — (7211+9999) 

Galápagos, illes  
USE  Equador (7216+7231+7236) 

Galați   
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  Romania del Sud-est  

BT2  regions de Romania  

galàxies, guerra de les  
USE  defensa estratègica (0821) 

*Galera, la  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Montsià  

galeria comercial  
USE  centre comercial (2036) 

galeta  
USE  producte de confiteria (6026) 

galetes, indústria de — (6031) 

Galícia  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
UF  comunitat autònoma de Galícia  
BT1  regions d’Espanya  
*NT1  *la Corunya  
*NT1  *Lugo  
*NT1  *Ourense  
*NT1  *Pontevedra  

Galícia, comunitat autònoma de  
USE  Galícia (7211) 

(Galileu), sistema europeu de navegació per satèl-
lit  
USE  navegació per satèl·lit (4811) 

gall dindi  
USE  ocell de corral (5631) 

gallet, preu — (2451) 

*Gallifa  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Vallès Occidental  

gallina  
USE  ocell de corral (5631) 

gallina ponedora  
USE  ocell de corral ponedor (5631) 

Gallup  
USE  sondeig d’opinió (2821) 

Gal·les, País de — (7211) 

gal·li  
USE  metall especial (6816) 

Gamahiriya Àrab Líbia Popular i Socialista  
USE  Líbia (7221+7231+7236) 

gamba  
USE  crustaci (5641) 

gambeta  
USE  crustaci (5641) 

Gàmbia  
MT  7221 Àfrica  
MT  7231 geografia econòmica  
UF  República de Gàmbia  
BT1  Àfrica occidental  

BT2  Àfrica subsahariana  
BT1  països de l’ACP  
BT1  països de la Cedeao  

Gàmbia, República de  
USE  Gàmbia (7221+7231) 

Gambier, illes  
USE  Polinèsia Francesa (7231+7241) 

gamma, raigs  
USE  radiació ionitzant (3606) 

gammagrafia  
USE  diagnosi mèdica (2841) 

*Gandesa  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Terra Alta  

ganiveteria  
USE  llauneria i ganiveteria (6816) 

ganiveteria, llauneria i — (6816) 

garantia  
MT  1211 dret civil  
UF  aval  
UF  caució  
UF  fiança  
BT1  contracte  

BT2  dret civil  
NT1  solvència  

Garantia Agrícola, Fons Europeu d’Orientació i  
USE  FEOGA (1021) 

Garantia, ajuda del FEOGA  
USE  FEOGA Garantia (1021) 

*garantia constitucional  
*MT  1236 drets i llibertats  
*UF  *protecció dels drets i les llibertats constitu-

cionals  
*BT1  dret de l’individu  
*RT  *recurs d’empara constitucional  

Garantia, contribució del FEOGA  
USE  FEOGA Garantia (1021) 

garantia d’inversions  
MT  2426 finançament i inversió  
UF  protecció de les inversions  
BT1  política d’inversió  

BT2  inversió  
RT  reserva pressupostària CE  

Garantia d’Inversions, Organisme Multilateral 
de — (7606) 

garantia d’ocupació  
USE  estabilitat laboral (4406) 

garantia d’operacions de préstec, fons de  
USE  reserva pressupostària CE (1021) 

garantia de crèdit  
SN  Mesura jurídica que permet donar al creditor 

una garantia contra el risc d’insolvència del 
deutor.  

MT  2416 institucions financeres i de crèdit  
BT1  política creditícia  
RT  assegurança de crèdit  
RT  hipoteca  
RT  reserva pressupostària CE  
RT  solvència  

garantia de la renda  
MT  1606 política econòmica  
UF  renda garantida  
BT1  política de rendes  

BT2  política econòmica  
RT  assistència social  

garantia de preus  
USE  preu garantit (2451) 

Garantia, FEOGA — (1021) 

“Garantia”, FEOGA, secció  
USE  FEOGA Garantia (1021) 

garantia, llindar de — (5611) 

garantia, preu de  
USE  preu garantit (2451) 

garantia processal  
USE  dret a la justícia (1236) 

*garantia salarial  
*MT  4406 ocupació  
*UF  *Fons de Garantia Salarial  
*BT1  acomiadament col·lectiu  

*BT2  acomiadament  
*BT3  cessament d’ocupació  

*Garantia Salarial, Fons de   
*USE  *garantia salarial (4406) 

garantida, renda  
USE  garantia de la renda (1606) 
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Garanties Constitucionals, Tribunal de  
USE  jurisdicció constitucional (1226) 

garantit, ingrés mínim  
USE  ingrés mínim de subsistència (2826) 

garantit, mínim social  
USE  ingrés mínim de subsistència (2826) 

garantit, preu — (2451) 

garantit, preu mínim — (2451) 

garantit, salari  
USE  salari mínim (4421) 

garbellament, residu de  
USE  residu industrial (5216) 

*Garcia  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Ribera d’Ebre  

*Garidells, els  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Camp  

*Garraf  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*NT1  *Canyelles  
*NT1  *Cubelles  
*NT1  *Olivella  
*NT1  *Sant Pere de Ribes  
*NT1  *Sitges  
*NT1  *Vilanova i la Geltrú  
*RT  *àmbit metropolità  

garrí de senglar  
USE  mamífer salvatge (5211) 

*Garriga, la  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Vallès Oriental  

*Garrigàs  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Empordà  

*Garrigoles  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Empordà  

*Garriguella  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Empordà  

*Garrigues  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*NT1  *Albagés, l’  
*NT1  *Albi, l’  
*NT1  *Arbeca  
*NT1  *Bellaguarda  
*NT1  *Borges Blanques, les  
*NT1  *Bovera  
*NT1  *Castelldans  
*NT1  *Cervià de les Garrigues  
*NT1  *Cogul, el  
*NT1  *Espluga Calba, l’  
*NT1  *Floresta, la  
*NT1  *Fulleda  
*NT1  *Granadella, la  
*NT1  *Granyena de les Garrigues  
*NT1  *Juncosa  
*NT1  *Juneda  
*NT1  *Omellons, els  
*NT1  *Pobla de Cérvoles, la  
*NT1  *Puiggròs  
*NT1  *Soleràs, el  
*NT1  *Tarrés  
*NT1  *Torms, els  
*NT1  *Vilosell, el  
*NT1  *Vinaixa  
*RT  *àmbit de Ponent  

*Garrigues, Cervià de les  — (7211+9999) 

*Garrigues, Granyena de les  — (7211+9999) 

*Garrotxa  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*NT1  *Argelaguer  
*NT1  *Besalú  
*NT1  *Beuda  
*NT1  *Castellfollit de la Roca  
*NT1  *Maià de Montcal  
*NT1  *Mieres  
*NT1  *Montagut i Oix  
*NT1  *Olot  
*NT1  *Planes d’Hostoles, les  
*NT1  *Preses, les  
*NT1  *Riudaura  
*NT1  *Sales de Llierca  
*NT1  *Sant Aniol de Finestres  
*NT1  *Sant Feliu de Pallerols  
*NT1  *Sant Ferriol  
*NT1  *Sant Jaume de Llierca  
*NT1  *Sant Joan les Fonts  
*NT1  *Santa Pau  
*NT1  *Tortellà  
*NT1  *Vall d’en Bas, la  
*NT1  *Vall de Bianya, la  
*RT  *àmbit de les comarques gironines  

gas  
MT  6606 política energètica  
UF  combustible gasós  
UF  gas per a alt forn  
UF  gas per a fàbrica de coc  
BT1  combustible  

BT2  indústria energètica  

NT1  jaciment de gas  
RT  aparell de gas  
RT  butà  
RT  gas natural  
RT  propà  
RT  subministrament de gas  

gas amb efecte hivernacle  
MT  5216 deterioració del medi ambient  
UF  CO2  
UF  diòxid de carboni  
BT1  contaminant atmosfèric  

BT2  contaminant  
BT3  agent nociu  

RT  contaminació local  
RT  efecte hivernacle  

gas, aparell de — (6821) 

gas d’escapament  
USE  gas de combustió (5216) 

gas de combustió  
MT  5216 deterioració del medi ambient  
UF  gas d’escapament  
BT1  contaminant atmosfèric  

BT2  contaminant  
BT3  agent nociu  

RT  carburant  
RT  contaminació per vehicles automotors  
RT  dispositiu anticontaminant  
RT  vehicle de motor  
RT  vehicle no contaminant  

gas de fems  
USE  biogàs (6626) 

gas degradant de la capa d’ozó  
USE  contaminant estratosfèric (5216) 

gas destructor de la capa d’ozó  
USE  contaminant estratosfèric (5216) 

gas, indústria del — (6616) 

gas, jaciment de — (6606) 

gas natural  
MT  6616 indústria petroliera  
BT1  hidrocarbur  
NT1  indústria del gas  
RT  biogàs  
RT  combustible fòssil  
RT  gas  
RT  producció d’hidrogen  
RT  producte energètic  
*RT  subministrament de gas  

gas per a alt forn  
USE  gas (6606) 

gas per a fàbrica de coc  
USE  gas (6606) 

gas rar  
MT  6811 química  
UF  argó  
UF  criptó  
UF  heli  
UF  neó  
UF  radó  
UF  xenó  
BT1  element químic  
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gas, reactor refrigerat per  
USE  reactor nuclear (6621) 

gas, reducció de les emissions de — (5206) 

gas, subministrament de — (2846) 

gasificació del carbó  
USE  tractament del carbó (6611) 

gasoducte  
MT  4811 organització dels transports  
BT1  transport per canonada  

BT2  mode de transport  

gasohol  
USE  carburol (6606) 

gasoil  
USE  gasoli (6616) 

gasoli  
MT  6616 indústria petroliera  
UF  gasoil  
BT1  carburant  

BT2  producte petrolífer  
BT3  petroquímica  

RT  motor dièsel  

gasolina  
MT  6616 indústria petroliera  
UF  gasolina normal  
UF  gasolina súper  
BT1  carburant  

BT2  producte petrolífer  
BT3  petroquímica  

NT1  gasolina sense plom  
RT  carburol  

gasolina d’aviació  
USE  combustible d’aviació (6616) 

gasolina, impost sobre la  
USE  impost sobre els carburants (2446) 

gasolina normal  
USE  gasolina (6616) 

gasolina sense plom  
MT  6616 indústria petroliera  
BT1  gasolina  

BT2  carburant  
BT3  producte petrolífer  

BT4  petroquímica  
RT  vehicle no contaminant  

gasolina súper  
USE  gasolina (6616) 

gasòmetre  
USE  emmagatzematge d’hidrocarburs (6616) 

gasós, combustible  
USE  gas (6606) 

gasosa  
USE  beguda gasosa (6021) 

gasosa, beguda — (6021) 

gastronòmica, indústria — (2826) 

gastronòmica, professió — (2826) 

GATS  
USE  AGCS (2021) 

gats, aliment per a  
USE  aliment per a animals domèstics (5631) 

GATT  
MT  2021 comerç internacional  
UF  acord general sobre aranzels duaners i comerç  
BT1  acord comercial  

BT2  relació comercial  
NT1  Carta de l’Havana  
NT1  lliure circulació de mercaderies  
RT  clàusula de salvaguarda  
RT  Organització Mundial del Comerç  
RT  política comercial comuna  
RT  preferències generalitzades  

gaudi, capacitat de — (1211) 

gaudi de drets  
MT  1211 dret civil  
BT1  estatut jurídic  

BT2  dret civil  

*Gavà  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Llobregat  

gavarra  
MT  4821 transport marítim i fluvial  
UF  barcassa  
UF  llanxa grossa  
BT1  flota fluvial  

BT2  transport per via navegable  

gavarrer  
USE  transportista fluvial (4821) 

*Gavet de la Conca  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Pallars Jussà  

Gävleborg  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  Centre-Nord de Suècia  

BT2  regions de Suècia  

Gaza, Autoritat Palestina de Cisjordània i la Fran-
ja de  
USE  territoris autònoms de Palestina (7226+7231) 

Gaza, Franja de  
USE  territoris autònoms de Palestina (7226+7231) 

Gaza, territori autònom de  
USE  territoris autònoms de Palestina (7226+7231) 

GCC  
USE  Consell de Cooperació del Golf (7616) 

GED  
USE  gestió electrònica de documents (3221) 

gel  
MT  5211 medi natural  
BT1  aigua  

BT2  medi aquàtic  
BT3  entorn físic  

gelada  
USE  intempèrie (5216) 

gelada, crema — (6016) 

gelat  
USE  crema gelada (6016) 

gelat de fruita  
USE  crema gelada (6016) 

gelatina  
MT  6026 productes alimentaris  
BT1  producte alimentari complex  
RT  agent de textura  
RT  alga  
RT  producte d’origen animal  

gelatinitzador  
USE  agent de textura (6036) 

Gelderland  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions dels Països Baixos  

*Gelida  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Penedès  

*Geltrú, Vilanova i la  — (7211+9999) 

gemma  
USE  pedra preciosa (6611) 

gendarmeria  
USE  força de natura militar (0821) 

generació d’ocupació  
USE  creació d’ocupació (4406) 

generació, migrant de la segona  
USE  fill de migrant (2811) 

generació, migrant de la tercera  
USE  fill de migrant (2811) 

generacional, conflicte — (2806) 

generacional, reemplaçament — (2816) 

generacional, renovació  
USE  reemplaçament generacional (2816) 

generador de radiacions, aparell  
USE  aparell de radiació (6826) 

generadora, màquina  
USE  màquina elèctrica (6826) 
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general bàsica, educació  
USE  ensenyament primari (3211) 

general CE, advocat  
USE  membre del Tribunal de Justícia CE (1006) 

general CE, pressupost — (1021) 

general CECA, decisió — (1011) 

General, Centre Europeu d’Empreses Públiques 
i d’Empreses d’Interès Econòmic  
USE  Centre Europeu de l’Empresa Pública (7611) 

general, comptabilitat — (4026) 

general d’ajudes, règim  
USE  règim d’ajudes (0811) 

*General de Catalunya, Pla Territorial  — 
(1606) 

general de l’estat, administració  
USE  administració central (0436) 

general de l’estat, fiscal  
USE  ministeri fiscal (1226) 

general de la institució, secretari — (1006) 

General de les Nacions Unides, Assemblea  
USE  Assemblea General ONU (7606) 

general de les Nacions Unides, secretari — 
(7606) 

general de preferències, sistema  
USE  preferències generalitzades (2006) 

General del BCE, Consell  
USE  òrgan de decisió UE (1006) 

general del dret, principi — (1206) 

General del Poder Judicial, Consell  
USE  poder judicial (0406) 

general, ensenyament — (3211) 

general, mecànica — (6821) 

general, medicina — (2841) 

general, metge de medicina  
USE  metge (2841) 

General ONU, Assemblea — (7606) 

general, pressupost — (2436) 

general, procediment  
USE  procediment judicial (1221) 

general, servei d’interès — (2026) 

general sobre aranzels duaners i comerç, acord  
USE  GATT (2021) 

general sobre el comerç de serveis, acord  
USE  AGCS (2021) 

*Generalitat, Consell Consultiu de la  — 
(0406) 

*generalitat, delegació del govern de la  — 
(0436) 

*generalitat, delegat del govern de la   
*USE  *delegació del govern de la generalitat (0436) 

*Generalitat-Mossos d’Esquadra, policia de la   
*USE  policia autonòmica (0431) 

generalitzades (SPG), sistema de preferències  
USE  preferències generalitzades (2006) 

generalitzades, preferències — (2006) 

generalitzades, preferències aranzelàries  
USE  preferències generalitzades (2006) 

generals administratives, plec de clàusules  
USE  licitació (2006) 

Generals, Corts  
USE  parlament nacional (0421) 

generals de l’estat, pressupostos  
USE  pressupost de l’estat (2436) 

generals, despeses — (4026) 

generals, eleccions — (0416) 

generals, plec de condicions  
USE  licitació (2006) 

gènere de vida  
USE  condició de vida (2821) 

*gènere, violència de   
*USE  violència sexual (1216) 

genèric, medicament — (2841) 

generós, vi  
USE  vi alcoholitzat (6021) 

genèsica, salut  
USE  salut reproductiva (2841) 

genètic, patrimoni  
USE  genètica (3606) 

genètic, recurs  
USE  genètica (3606) 

genètica  
MT  3606 ciències naturals i aplicades  
UF  herència genètica  
UF  patrimoni genètic  
UF  recurs genètic  
BT1  biologia  

BT2  ciències biològiques  
NT1  ADN  
NT1  eugenèsia  
RT  enginyeria genètica  

genètica animal  
USE  zoologia (3606) 

genètica, enginyeria — (6411) 

genètica, herència  
USE  genètica (3606) 

genètica, manipulació  
USE  enginyeria genètica (6411) 

genèticament, animal modificat  
USE  animal transgènic (6411) 

genèticament, organisme modificat — (6411) 

genèticament, planta modificada  
USE  planta transgènica (6411) 

genocidi  
USE  crim contra la humanitat (1236) 

*gent gran  
*USE  tercera edat (2816) 

gent gran, assistència a la — (2836) 

*gent gran, dependència de la   
*USE  dependència dels ancians (2816) 

geodèsia  
SN  Ciència que té per objecte estudiar la forma, les 

dimensions i el camp gravitatori de la Terra.  
MT  3606 ciències naturals i aplicades  
UF  mesurament de la Terra  
UF  mesurament geodèsic  
BT1  geofísica  

BT2  geologia  
BT3  ciències de la terra  

geodèsic, mesurament  
USE  geodèsia (3606) 

geofísic, estudi  
USE  geofísica (3606) 

geofísic, medi — (5211) 

geofísica  
SN  Estudi dels fenòmens físics naturals que afecten 

el globus terraqüi i l’atmosfera terrestre.  
MT  3606 ciències naturals i aplicades  
UF  estudi geofísic  
BT1  geologia  

BT2  ciències de la terra  
NT1  geodèsia  
RT  ciències físiques  

geofísica, prospecció  
USE  prospecció minera (6611) 

geografia  
MT  3606 ciències naturals i aplicades  
BT1  ciències de la terra  
NT1  cartografia  
NT1  geografia cultural  
NT1  geografia econòmica  
NT1  geografia històrica  
NT1  geografia humana  
NT1  geografia política  
NT1  geografia regional  
NT1  Sistema d’Informació Geogràfica  
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geografia cultural  
SN  Ciència que estudia les relacions entre la geo-

grafia i la cultura.  
MT  3606 ciències naturals i aplicades  
BT1  geografia  

BT2  ciències de la terra  
RT  ciències socials  
RT  cultura  

geografia econòmica  
SN  Ciència de l’organització de l’espai terrestre que 

l’home fa des del punt de vista de la producció 
i del transport.  

MT  3606 ciències naturals i aplicades  
BT1  geografia  

BT2  ciències de la terra  

geografia històrica  
MT  3606 ciències naturals i aplicades  
BT1  geografia  

BT2  ciències de la terra  
RT  història  

geografia humana  
SN  Ciència de l’organització de l’espai terrestre que 

l’home fa des del punt de vista de l’hàbitat i de 
la població.  

MT  3606 ciències naturals i aplicades  
BT1  geografia  

BT2  ciències de la terra  
RT  distribució geogràfica de la població  
RT  hàbitat  

geografia política  
MT  3606 ciències naturals i aplicades  
BT1  geografia  

BT2  ciències de la terra  
RT  ciència política  

geografia regional  
SN  Estudi de les característiques d’una regió i de 

llurs implicacions econòmiques, ecològiques o 
socials.  

MT  3606 ciències naturals i aplicades  
UF  anàlisi regional  
UF  estudi regional  
BT1  geografia  

BT2  ciències de la terra  
RT  regió  
RT  regió econòmica  

*geogràfic, nom   
*USE  *toponímia (3611) 

geogràfica de l’energia, font  
USE  localització de l’energia (6606) 

geogràfica de la població, distribució — (2816) 

geogràfica, distribució — (1631) 

geogràfica, mobilitat — (2811) 

geogràfica protegida (IGP), indicació  
USE  denominació d’origen (2031) 

Geogràfica, Sistema d’Informació — (3606) 

geologia  
MT  3606 ciències naturals i aplicades  
UF  estudi geològic  
UF  tectònica  

BT1  ciències de la terra  
NT1  geofísica  

NT2  geodèsia  
NT1  geoquímica  
NT1  hidrogeologia  
NT1  mineralogia  
NT1  petrologia  
NT1  sedimentologia  
NT1  sismologia  
NT1  vulcanologia  

geològic, estudi  
USE  geologia (3606) 

geometria  
USE  matemàtiques (3606) 

geomorfologia  
SN  Disciplina que té per objecte la descripció i l’ex-

plicació de la forma de la superfície terrestre.  
MT  3606 ciències naturals i aplicades  
UF  morfologia de la terra  
BT1  ciències de la terra  
RT  medi geofísic  

geoquímica  
SN  Ciència que té per objecte d’estudi la composició 

química de l’escorça terrestre.  
MT  3606 ciències naturals i aplicades  
BT1  geologia  

BT2  ciències de la terra  
RT  química  

geoquímica, prospecció  
USE  prospecció minera (6611) 

Geòrgia  
MT  7206 Europa  
MT  7236 geografia política  
UF  Abkhàzia  
BT1  país del Caucas  

BT2  Europa central i oriental  
BT1  països de la CEI  
BT1  països del Consell d’Europa  

Geòrgia del Sud  
USE  Falkland (7241) 

geotèrmica, central  
USE  planta elèctrica (6621) 

geotèrmica, energia — (6626) 

*Ger  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Cerdanya  

gerd  
USE  fruit de baia (6006) 

gerència  
USE  direcció de l’empresa (4006) 

gerent d’una empresa  
USE  director d’empresa (4006) 

gerent, director  
USE  director d’empresa (4006) 

geriatria  
USE  gerontologia (2841) 

geriàtrica, residència  
USE  equipament social (2836) 

germani  
USE  metall especial (6816) 

germanòfona, àrea  
USE  grup lingüístic (2821) 

gerontologia  
MT  2841 sanitat  
UF  geriatria  
BT1  organització sanitària  

BT2  política sanitària  
RT  assistència a la gent gran  
*RT  dependència dels ancians  
RT  tercera edat  

gestant  
USE  maternitat (2816) 

gestió  
MT  4021 gestió administrativa  
UF  management  
NT1  auditoria  
NT1  estoc mínim  
NT1  gestió de coneixements  

NT2  capital intel·lectual  
NT1  gestió de materials  
NT1  gestió empresarial  
NT1  presa de decisions  
NT1  programa d’actuació  

NT2  avaluació de projectes  
NT2  estudi de viabilitat  
NT2  execució de projectes  

NT1  reserves  
RT  consell d’administració  
RT  estudi del treball  
RT  formació de gestors  

gestió agrícola, comitè de  
USE  comitè agrícola CE (5606) 

gestió, base d’informació per a la  
USE  sistema d’informació per a la gestió (4021) 

gestió CE, comitè de — (1006) 

gestió comptable  
MT  4026 gestió comptable  
UF  operació comptable  
NT1  anàlisi de costs  

NT2  anàlisi de cost-benefici  
NT2  anàlisi de cost-eficàcia  
NT3  productivitat  
NT3  rendibilitat  

NT1  càlcul de costs  
NT2  cost d’emmagatzematge  
NT2  cost d’equipament  
NT2  cost d’explotació  
NT2  cost d’inversió  
NT2  cost de capital  
NT2  cost de distribució  
NT2  cost de producció  
NT2  cost directe  
NT2  cost salarial  
NT2  despeses generals  

NT1  facturació  
NT1  imputació comptable  



287 gestió financera  

NT1  pagament  
NT2  pagament per endavant  
NT2  termini del pagament  

NT1  publicitat de comptes  
NT1  tancament de comptes  
NT1  verificació de comptes  
RT  comptabilitat  
RT  gestió financera  
RT  ràtio  
RT  societat fiduciària  

gestió, control de — (4021) 

gestió de bases de dades, sistema de — (3236) 

gestió de clients  
USE  clientela (2036) 

gestió de cobraments  
USE  facturació (4026) 

gestió de coneixements  
SN  Gestió de coneixements especialment dirigida al 

know-how i a l’anàlisi i la transferència d’aquest 
dintre l’empresa.  

MT  4021 gestió administrativa  
UF  capitalització de coneixements  
UF  transmissió de coneixements  
UF  transmissió de know how  
BT1  gestió  
NT1  capital intel·lectual  
RT  cultura organitzativa  
RT  economia del coneixement  
RT  estratègia econòmica  

gestió de contingent aranzelari  
USE  contingent aranzelari (2011) 

gestió de deixalles  
USE  gestió de residus (5206) 

gestió de documents  
MT  3221 documentació  
UF  tècnica de gestió de documents  
BT1  documentació  
NT1  gestió electrònica de documents  

NT2  digitalització  
NT2  reconeixement òptic de caràcters  

RT  informàtica documental  

gestió de documents, tècnica de  
USE  gestió de documents (3221) 

gestió de l’aigua  
MT  5206 política del medi ambient  
*NT1  *administració hidràulica  

*NT2  *política hidràulica  
NT1  anàlisi de l’aigua  
NT1  consum d’aigua  
NT1  necessitats d’aigua  
NT1  tractament de l’aigua  
NT1  utilització de l’aigua  
RT  contaminació de l’aigua  
RT  protecció de les aigües  
RT  recurs hidràulic  

gestió de l’espai  
MT  5206 política del medi ambient  
UF  ordenació de l’espai  
BT1  política de medi ambient  
RT  urbanisme  
RT  zona verda  

gestió de la clientela  
USE  clientela (2036) 

gestió de la cooperació operativa en les fronteres 
exteriors, Agència europea per a la  
USE  Frontex (1006) 

gestió de la pesca  
MT  5641 pesca  
UF  gestió de recursos pesquers  
UF  planificació de la pesca  
UF  règim de pesca  
UF  règim pesquer  
BT1  política pesquera  
NT1  conservació de la pesca  
RT  gestió de recursos  

gestió de la producció  
USE  política de producció (6406) 

gestió de les costes  
USE  protecció del litoral (5206) 

gestió de les fronteres exteriors de la UE  
USE  frontera exterior de la Unió Europea (1231) 

gestió de les fronteres exteriors de la Unió Eu-
ropea  
USE  frontera exterior de la Unió Europea (1231) 

gestió de les relacions amb els clients  
USE  clientela (2036) 

gestió de materials  
MT  4021 gestió administrativa  
UF  logística  
BT1  gestió  
RT  cost d’emmagatzematge  

gestió de previsió  
MT  4021 gestió administrativa  
BT1  tècnica de gestió  
RT  model econòmic  

gestió de projectes  
USE  execució de projectes (4021) 

gestió de recursos  
MT  5206 política del medi ambient  
BT1  política de medi ambient  
NT1  avaluació de recursos  
NT1  explotació de recursos  

NT2  exhauriment de recursos  
NT2  explotació dels fons marins  
NT2  explotació dels mars  
NT2  sobreexplotació de recursos  

NT1  substitució de recursos  
RT  gestió de la pesca  
RT  recurs natural  

gestió de recursos humans  
USE  administració del personal (4421) 

gestió de recursos pesquers  
USE  gestió de la pesca (5641) 

gestió de residus  
MT  5206 política del medi ambient  
UF  gestió de deixalles  
UF  tractament de deixalles  
UF  tractament de residus  

NT1  eliminació de residus  
NT2  immersió de residus  
NT2  incineració de residus  

NT1  emmagatzematge de residus  
NT2  emmagatzematge subterrani de residus  

NT1  reciclatge de residus  
RT  exportació de residus  
RT  lluita contra el malbaratament  
RT  residu  

gestió de riscs  
USE  prevenció de riscs (5206) 

gestió del bosc  
USE  silvicultura (5636) 

gestió del litoral  
USE  protecció del litoral (5206) 

gestió del medi ambient  
USE  política de medi ambient (5206) 

gestió del personal  
USE  administració del personal (4421) 

gestió, despeses de  
USE  despeses generals (4026) 

gestió econòmica  
USE  política econòmica (1606) 

gestió electrònica de dades  
USE  gestió electrònica de documents (3221) 

gestió electrònica de documents  
SN  Conjunt de materials, programes informàtics i 

mitjans tècnics emprats en l’emmagatzematge 
i l’arxiu de dades digitalitzades.  

MT  3221 documentació  
UF  GED  
UF  gestió electrònica de dades  
UF  processament de dades  
UF  sistema de gestió electrònica de documents  
BT1  gestió de documents  

BT2  documentació  
NT1  digitalització  
NT1  reconeixement òptic de caràcters  

gestió electrònica de documents, sistema de  
USE  gestió electrònica de documents (3221) 

gestió empresarial  
MT  4021 gestió administrativa  
UF  organització de l’empresa  
BT1  gestió  
RT  cultura organitzativa  
RT  direcció de l’empresa  
RT  economia de l’empresa  
RT  empresa  
RT  informàtica de gestió  
RT  responsabilitat social de l’empresa  
RT  vida de l’empresa  

gestió empresarial, ensenyament de  
USE  formació de gestors (3211) 

gestió financera  
MT  4021 gestió administrativa  
NT1  anàlisi de balanços  
NT1  anàlisi financera  
NT1  necessitat financera  
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RT  gestió comptable  
RT  política de l’empresa  
RT  situació financera  

gestió forestal  
USE  silvicultura (5636) 

gestió, informàtica de — (3236) 

gestió institucional  
USE  administració de la institució (1006) 

gestió, participació en la  
USE  cogestió (4426) 

gestió, sistema d’informació per a la — (4021) 

gestió, sistema informàtic de  
USE  sistema d’informació per a la gestió (4021) 

gestió, societat de  
USE  hòlding (4016) 

gestió, tècnica de — (4021) 

gestió urbanística  
USE  urbanisme (2846) 

gestors, formació de — (3211) 

gestual, llenguatge  
USE  mitjans per a discapacitats (2826) 

Ghana  
MT  7221 Àfrica  
MT  7231 geografia econòmica  
UF  República de Ghana  
BT1  Àfrica occidental  

BT2  Àfrica subsahariana  
BT1  països de l’ACP  
BT1  països de la Cedeao  

Ghana, República de  
USE  Ghana (7221+7231) 

Gibraltar  
MT  7241 països i territoris d’ultramar  
BT1  PTU de la Gran Bretanya  
RT  Europa meridional  

GIE  
USE  grup d’interès econòmic (4016) 

Gilbert, illes  
USE  Kiribati (7226+7231) 

*Gimenells i el Pla de la Font  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Segrià  

gimnàs  
USE  instal·lació esportiva (2826) 

gin  
USE  aiguardent (6021) 

ginebra  
USE  aiguardent (6021) 

Ginebra, Convenció de  
USE  dret humanitari internacional (1236) 

Ginebra, negociacions de  
USE  limitació d’armaments (0816) 

ginecologia  
MT  2841 sanitat  
UF  obstetrícia  
BT1  especialitat mèdica  

BT2  medicina  
BT3  ciències mèdiques  

RT  llevadora  
RT  maternitat  

*Ginestar  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Ribera d’Ebre  

gir  
USE  transferència (2411) 

gir, drets especials de — (2406) 

gira-sol  
MT  6006 productes d’origen vegetal  
UF  llavor de gira-sol  
BT1  planta oleaginosa  
RT  horticultura  
RT  oli de gira-sol  

gira-sol, llavor de  
USE  gira-sol (6006) 

gira-sol, oli de — (6016) 

girodactilosi  
USE  malaltia dels peixos (5631) 

*Girona  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*BT1  Catalunya  

*BT2  regions d’Espanya  
*NT1  *Agullana  
*NT1  *Aiguaviva  
*NT1  *Albanyà  
*NT1  *Albons  
*NT1  *Alp  
*NT1  *Amer  
*NT1  *Anglès  
*NT1  *Arbúcies  
*NT1  *Argelaguer  
*NT1  *Armentera, l’  
*NT1  *Avinyonet de Puigventós  
*NT1  *Banyoles  
*NT1  *Bàscara  
*NT1  *Begur  
*NT1  *Bellcaire d’Empordà  
*NT1  *Besalú  
*NT1  *Bescanó  
*NT1  *Beuda  
*NT1  *Bisbal d’Empordà, la  
*NT1  *Biure  
*NT1  *Blanes  
*NT1  *Bolvir  
*NT1  *Bordils  
*NT1  *Borrassà  
*NT1  *Breda  

*NT1  *Brunyola  
*NT1  *Cabanelles  
*NT1  *Cabanes  
*NT1  *Cadaqués  
*NT1  *Caldes de Malavella  
*NT1  *Calonge  
*NT1  *Camós  
*NT1  *Campdevànol  
*NT1  *Campelles  
*NT1  *Campllong  
*NT1  *Camprodon  
*NT1  *Canet d’Adri  
*NT1  *Cantallops  
*NT1  *Capmany  
*NT1  *Cassà de la Selva  
*NT1  *Castell-Platja d’Aro  
*NT1  *Castellfollit de la Roca  
*NT1  *Castelló d’Empúries  
*NT1  *Cellera de Ter, la  
*NT1  *Celrà  
*NT1  *Cervià de Ter  
*NT1  *Cistella  
*NT1  *Colera (municipi)  
*NT1  *Colomers  
*NT1  *Corçà  
*NT1  *Cornellà del Terri  
*NT1  *Crespià  
*NT1  *Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura  
*NT1  *Darnius  
*NT1  *Das  
*NT1  *Escala, l’  
*NT1  *Espinelves  
*NT1  *Espolla  
*NT1  *Esponellà  
*NT1  *Far d’Empordà, el  
*NT1  *Figueres  
*NT1  *Flaçà  
*NT1  *Foixà  
*NT1  *Fontanals de Cerdanya  
*NT1  *Fontanilles  
*NT1  *Fontcoberta  
*NT1  *Forallac  
*NT1  *Fornells de la Selva  
*NT1  *Fortià  
*NT1  *Garrigàs  
*NT1  *Garrigoles  
*NT1  *Garriguella  
*NT1  *Ger  
*NT1  *Girona (ciutat)  
*NT1  *Gombrèn  
*NT1  *Gualta  
*NT1  *Guils de Cerdanya  
*NT1  *Hostalric  
*NT1  *Isòvol  
*NT1  *Jafre  
*NT1  *Jonquera, la  
*NT1  *Juià  
*NT1  *Lladó  
*NT1  *Llagostera  
*NT1  *Llambilles  
*NT1  *Llanars  
*NT1  *Llançà  
*NT1  *Llers  
*NT1  *Llívia  
*NT1  *Lloret de Mar  
*NT1  *Llosses, les  
*NT1  *Maçanet de Cabrenys  
*NT1  *Maçanet de la Selva  
*NT1  *Madremanya  
*NT1  *Maià de Montcal  
*NT1  *Masarac  
*NT1  *Massanes  
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*NT1  *Meranges  
*NT1  *Mieres  
*NT1  *Mollet de Peralada  
*NT1  *Molló  
*NT1  *Mont-ras  
*NT1  *Montagut i Oix  
*NT1  *Navata  
*NT1  *Ogassa  
*NT1  *Olot  
*NT1  *Ordis  
*NT1  *Osor  
*NT1  *Palafrugell  
*NT1  *Palamós  
*NT1  *Palau de Santa Eulàlia  
*NT1  *Palau-sator  
*NT1  *Palau-saverdera  
*NT1  *Palol de Revardit  
*NT1  *Pals  
*NT1  *Pardines  
*NT1  *Parlavà  
*NT1  *Pau (municipi)  
*NT1  *Pedret i Marzà  
*NT1  *Pera, la  
*NT1  *Peralada  
*NT1  *Planes d’Hostoles, les  
*NT1  *Planoles  
*NT1  *Pont de Molins  
*NT1  *Pontós  
*NT1  *Porqueres  
*NT1  *Port de la Selva, el  
*NT1  *Portbou  
*NT1  *Preses, les  
*NT1  *Puigcerdà  
*NT1  *Quart  
*NT1  *Queralbs  
*NT1  *Rabós  
*NT1  *Regencós  
*NT1  *Ribes de Freser  
*NT1  *Riells i Viabrea  
*NT1  *Ripoll  
*NT1  *Riudarenes  
*NT1  *Riudaura  
*NT1  *Riudellots de la Selva  
*NT1  *Riumors  
*NT1  *Roses  
*NT1  *Rupià  
*NT1  *Sales de Llierca  
*NT1  *Salt (municipi)  
*NT1  *Sant Andreu Salou  
*NT1  *Sant Aniol de Finestres  
*NT1  *Sant Climent Sescebes  
*NT1  *Sant Feliu de Buixalleu  
*NT1  *Sant Feliu de Guíxols  
*NT1  *Sant Feliu de Pallerols  
*NT1  *Sant Ferriol  
*NT1  *Sant Gregori  
*NT1  *Sant Hilari Sacalm  
*NT1  *Sant Jaume de Llierca  
*NT1  *Sant Joan de les Abadesses  
*NT1  *Sant Joan de Mollet  
*NT1  *Sant Joan les Fonts  
*NT1  *Sant Jordi Desvalls  
*NT1  *Sant Julià de Ramis  
*NT1  *Sant Julià del Llor i Bonmatí  
*NT1  *Sant Llorenç de la Muga  
*NT1  *Sant Martí de Llémena  
*NT1  *Sant Martí Vell  
*NT1  *Sant Miquel de Campmajor  
*NT1  *Sant Miquel de Fluvià  
*NT1  *Sant Mori  
*NT1  *Sant Pau de Segúries  
*NT1  *Sant Pere Pescador  

*NT1  *Santa Coloma de Farners  
*NT1  *Santa Cristina d’Aro  
*NT1  *Santa Llogaia d’Àlguema  
*NT1  *Santa Pau  
*NT1  *Sarrià de Ter  
*NT1  *Saus, Camallera i Llampaies  
*NT1  *Selva de Mar, la  
*NT1  *Serinyà  
*NT1  *Serra de Daró  
*NT1  *Setcases  
*NT1  *Sils  
*NT1  *Siurana  
*NT1  *Susqueda  
*NT1  *Tallada d’Empordà, la  
*NT1  *Terrades  
*NT1  *Torrent  
*NT1  *Torroella de Fluvià  
*NT1  *Torroella de Montgrí  
*NT1  *Tortellà  
*NT1  *Toses  
*NT1  *Tossa de Mar  
*NT1  *Ullà  
*NT1  *Ullastret  
*NT1  *Ultramort  
*NT1  *Urús  
*NT1  *Vajol, la  
*NT1  *Vall d’en Bas, la  
*NT1  *Vall de Bianya, la  
*NT1  *Vall-llobrega  
*NT1  *Vallfogona de Ripollès  
*NT1  *Ventalló  
*NT1  *Verges  
*NT1  *Vidrà  
*NT1  *Vidreres  
*NT1  *Vila-sacra  
*NT1  *Vilabertran  
*NT1  *Vilablareix  
*NT1  *Viladamat  
*NT1  *Viladasens  
*NT1  *Vilademuls  
*NT1  *Viladrau  
*NT1  *Vilafant  
*NT1  *Vilajuïga  
*NT1  *Vilallonga de Ter  
*NT1  *Vilamacolum  
*NT1  *Vilamalla  
*NT1  *Vilamaniscle  
*NT1  *Vilanant  
*NT1  *Vilaür  
*NT1  *Vilobí d’Onyar  
*NT1  *Vilopriu  

*Girona (ciutat)  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Gironès  

*Gironella  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Berguedà  

*Gironès  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*NT1  *Aiguaviva  
*NT1  *Bescanó  

*NT1  *Bordils  
*NT1  *Campllong  
*NT1  *Canet d’Adri  
*NT1  *Cassà de la Selva  
*NT1  *Celrà  
*NT1  *Cervià de Ter  
*NT1  *Flaçà  
*NT1  *Fornells de la Selva  
*NT1  *Girona (ciutat)  
*NT1  *Juià  
*NT1  *Llagostera  
*NT1  *Llambilles  
*NT1  *Madremanya  
*NT1  *Quart  
*NT1  *Salt (municipi)  
*NT1  *Sant Andreu Salou  
*NT1  *Sant Gregori  
*NT1  *Sant Joan de Mollet  
*NT1  *Sant Jordi Desvalls  
*NT1  *Sant Julià de Ramis  
*NT1  *Sant Martí de Llémena  
*NT1  *Sant Martí Vell  
*NT1  *Sarrià de Ter  
*NT1  *Vilablareix  
*NT1  *Viladasens  
*RT  *àmbit de les comarques gironines  

*gironines, àmbit de les comarques  — (1606) 

*Gisclareny  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Berguedà  

gitano  
MT  2821 marc social  
BT1  grup ètnic  

BT2  grup sociocultural  
RT  nomadisme  

Giurgiu  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  Romania del Sud-Muntènia  

BT2  regions de Romania  

glaçada i pedra, assegurança combinada per  
USE  assegurança agrícola (2431) 

*glaucoma  
*USE  malaltia ocular (2841) 

glicerina  
USE  alcohol químic (6811) 

global, impost — (2446) 

global, moviment de resistència  
USE  moviment antiglobalització (0431) 

global, vot  
USE  vot en bloc (0426) 

globalització  
SN  Procés d’integració econòmica creixent de l’eco-

nomia mundial.  
MT  1606 política econòmica  
UF  altermundialisme  
UF  altermundialització  
UF  altermundisme  
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UF  internacionalització de l’economia  
UF  mundialització  
BT1  integració econòmica  

BT2  política econòmica  
RT  economia internacional  
RT  Fons Europeu d’Adaptació a la Globalització  
RT  moviment antiglobalització  
RT  mundialisme  
RT  Organització Mundial del Comerç  

Globalització, Fons Europeu d’Adaptació a 
la — (4406) 

glucosa  
MT  6021 begudes i sucres  
BT1  sucre  

*gluten  
*USE  proteïna vegetal (6016) 

(GNSS), sistema mundial de navegació per satèl·lit  
USE  navegació per satèl·lit (4811) 

*Godall  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Montsià  

golf  
MT  1231 dret internacional  
UF  badia  
BT1  espai marítim  

BT2  dret del mar  
BT3  dret internacional públic  

Golf, Consell de Cooperació del — (7616) 

Golf, Consell de Cooperació dels Estats Àrabs del  
USE  Consell de Cooperació del Golf (7616) 

Golf, país del — (7226) 

Golf, països del Consell de Cooperació del  
USE  països del CCG (7231) 

Golf Pèrsic, estat del  
USE  país del Golf (7226) 

Golf Pèrsic, país del  
USE  país del Golf (7226) 

*Golmés  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Pla d’Urgell  

goma d’enganxar  
USE  adhesiu (6811) 

*Gombrèn  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Ripollès  

*Gomera  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*BT1  illes Canàries  

*BT2  regions d’Espanya  

Gorenjska  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions d’Eslovènia  

goril·la  
USE  simi (5211) 

Goriška  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions d’Eslovènia  

Gorj  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  Romania del Sud-oest Oltènia  

BT2  regions de Romania  

*Gornal, Castellet i la  — (7211+9999) 

*Gósol  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Berguedà  

*gossera  
*USE  *nucli animal (5631) 

gossos, aliment per a  
USE  aliment per a animals domèstics (5631) 

*got de vidre  
*USE  vidre (6811) 

*Götaland, Västra   
*USE  Västergötland (7211) 

Gotland  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  Smaaland i Illes  

BT2  regions de Suècia  

gouda  
USE  formatge de pasta dura (6016) 

Govern  
MT  0436 poder executiu i administració pública  
UF  gabinet  
UF  govern autonòmic  
UF  govern nacional  
UF  govern regional  
UF  òrgan de govern d’ens preautonòmic  
BT1  Executiu  
NT1  cap del Govern  
NT1  consell de ministres  
*NT1  *conseller autonòmic  
NT1  declaració del govern  
NT1  ministre  
RT  dimissió del Govern  
RT  legitimitat  
RT  reajust ministerial  

govern a l’exili  
MT  0406 marc polític  
BT1  règim polític  
RT  legitimitat  

govern a l’ombra  
SN  Òrgan constitucional britànic format pel cap del 

partit de l’oposició i els seus col·laboradors.  
MT  0431 vida política i seguretat pública  
UF  gabinet fantasma  
BT1  oposició política  

BT2  política  

govern autonòmic  
USE  Govern (0436) 

Govern, cap del — (0436) 

*govern civil  
*USE  *subdelegació del govern de l’estat (0436) 

govern, comunicació del  
USE  declaració del govern (0436) 

govern, conferència de caps d’estat o de  
USE  Consell Europeu (1006) 

govern d’empresa  
SN  Organització del poder al si d’una societat o una em-

presa per obtenir més equilibri entre les instàncies de 
direcció, les de control i els accionistes o socis.  

MT  4006 organització de l’empresa  
UF  governança empresarial  
BT1  direcció de l’empresa  

BT2  política de l’empresa  
RT  conflicte d’interessos  

govern d’ens preautonòmic, òrgan de  
USE  Govern (0436) 

govern de coalició  
USE  coalició política (0431) 

*govern de l’estat, delegació del  — (0436) 

*govern de l’estat, delegat del   
*USE  *delegació del govern de l’estat (0436) 

*govern de l’estat, subdelegació del  — (0436) 

*govern de la generalitat, delegació del  — (0436) 

*govern de la generalitat, delegat del   
*USE  *delegació del govern de la generalitat (0436) 

govern, declaració del — (0436) 

Govern del BCE, Consell de  
USE  òrgan de decisió UE (1006) 

Govern, dimissió del — (0431) 

govern dimissionari  
USE  mandat electoral (0421) 

*Govern, elecció del president del   
*USE  cap del Govern (0436) 

govern insurrecte  
MT  0406 marc polític  
UF  govern revolucionari  
BT1  règim polític  
RT  legitimitat  

govern nacional  
USE  Govern (0436) 
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Govern, política del  
USE  política governamental (0436) 

govern, president del  
USE  cap del Govern (0436) 

govern, programa de — (0436) 

govern regional  
USE  Govern (0436) 

Govern, responsabilitat del  
USE  responsabilitat ministerial (0436) 

govern revolucionari  
USE  govern insurrecte (0406) 

govern-e  
USE  administració electrònica (0436) 

*governador civil  
*USE  *subdelegació del govern de l’estat (0436) 

Governadors, Comitè de  
USE  òrgan de decisió UE (1006) 

governamental, organisme no  
USE  organització no governamental (7626) 

governamental, organització internacional no  
USE  organització no governamental (7626) 

governamental, organització mundial no  
USE  organització no governamental (7626) 

governamental, organització no — (7626) 

governamental, organització regional no  
USE  organització no governamental (7626) 

governamental, política — (0436) 

governança  
SN  Per governança s’ha d’entendre el conjunt de 

normes, pràctiques i procediments que afecten 
la manera com s’exerceix el poder.  

MT  0436 poder executiu i administració pública  
UF  e-governança  
BT1  Executiu  
RT  administració electrònica  
RT  democràcia participativa  
RT  principi de subsidiarietat  
RT  societat civil (moviments d’opinió)  
RT  transparència administrativa  

governança empresarial  
USE  govern d’empresa (4006) 

GPS  
USE  navegació per satèl·lit (4811) 

gràcia  
USE  prescripció de la pena (1216) 

gràcia, dret de  
USE  prescripció de la pena (1216) 

graduat escolar  
USE  títol d’estudis (3216) 

*gràfic, disseny   
*USE  belles arts (2831) 

gràfica, il·lustració  
USE  il·lustració (3221) 

gràfica, indústria  
USE  impremta (3226) 

gràfica, targeta  
USE  targeta d’ampliació (3236) 

gràfics, tractament de  
USE  tractament de dades (3236) 

gràfiques, arts  
USE  belles arts (2831) 

grafit  
USE  carboni (6811) 

gramàtica  
USE  lingüística (3611) 

*Gramenet, Santa Coloma de  — (7211+9999) 

gran altura, pesca de  
USE  pesca d’altura (5641) 

gran, assistència a la gent — (2836) 

Gran Bretanya  
USE  Regne Unit (7206+7231+7236) 

Gran Bretanya i Irlanda del Nord, Regne Unit de 
la  
USE  Regne Unit (7206+7231+7236) 

Gran Bretanya, països i territoris d’ultramar de la  
USE  PTU de la Gran Bretanya (7241) 

Gran Bretanya, PTU de la — (7241) 

Gran Bretanya, regions de la — (7211) 

*Gran Canària  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*BT1  illes Canàries  

*BT2  regions d’Espanya  

gran ciutat  
USE  metròpoli (2846) 

gran consum, producte de — (2026) 

Gran Copenhaguen  
USE  Hovedstaden (7211) 

*gran, dependència de la gent   
*USE  dependència dels ancians (2816) 

gran distribució  
USE  gran magatzem (2036) 

Gran Ducat de Luxemburg  
USE  Luxemburg (7206+7231+7236) 

gran, empresa — (4011) 

gran escola  
USE  ensenyament superior (3211) 

gran, explotació — (5616) 

*gran, gent   
*USE  tercera edat (2816) 

gran magatzem  
MT  2036 distribució  
UF  gran distribució  
UF  hipermercat  
UF  supermercat  
BT1  comerç integrat  

BT2  comerç al detall  
BT3  distribució comercial  

Gran Magrib  
MT  7221 Àfrica  
BT1  Àfrica del Nord  
NT1  Líbia  
NT1  Magrib  

NT2  Algèria  
NT2  Marroc  
NT2  Tunísia  

RT  Unió del Magrib Àrab  

gran, persona  
USE  tercera edat (2816) 

Gran Polònia, voivodat de la — (7211) 

*gran velocitat, tren de   
*USE  transport ràpid (4811) 

grana padano  
USE  formatge de pasta dura (6016) 

*Granada  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*BT1  Andalusia  

*BT2  regions d’Espanya  

*Granada, la  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Penedès  

*Granadella, la  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Garrigues  

granel, producte a — (2031) 

graner  
USE  edifici d’ús agrícola (5626) 

*Granera  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Vallès Oriental  

granger  
USE  agricultor (5616) 

granit  
USE  terres i pedres (6611) 
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granja  
USE  explotació agrària (5616) 

granja, animal de — (5631) 

granja col·lectiva  
MT  5616 sistema d’explotació agrària  
UF  kibbutz  
UF  kolkhoz  
UF  sovkhoz  
BT1  explotació agrària  
RT  col·lectivisme  
RT  cooperativa agrícola  

*Granja d’Escarp, la  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Segrià  

granja, edifici de  
USE  edifici d’ús agrícola (5626) 

granja pilot  
MT  5606 política agrària  
BT1  investigació agronòmica  

BT2  política agrària  
RT  explotació agrària  

*Granollers  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Vallès Oriental  

granota, cuixa de  
USE  producte carni (6026) 

Grans Antilles  
MT  7216 Amèrica  
BT1  Carib  
NT1  Bahames  
NT1  Cuba  
NT1  Haití  
NT1  Jamaica  
NT1  Puerto Rico  
NT1  República Dominicana  

grans obres  
MT  6831 construcció i obres públiques  
BT1  obres públiques  
RT  obra de fàbrica  

*Granyanella  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Segarra  

*Granyena de les Garrigues  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Garrigues  

*Granyena de Segarra  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Segarra  

granyó  
MT  6026 productes alimentaris  
BT1  producte a base de cereal  

BT2  producte alimentari complex  

grappa  
USE  aiguardent (6021) 

gras, àcid  
USE  àcid orgànic (6811) 

gras, alcohol  
USE  alcohol químic (6811) 

gras, foie  
USE  producte carni (6026) 

grassa animal, matèria  
USE  greix animal (6016) 

grassa de la llet, matèria — (6016) 

grassa, matèria  
USE  greix (6016) 

grassa vegetal, matèria  
USE  greix vegetal (6016) 

grassa vegetal, substància  
USE  greix vegetal (6016) 

grasses, gravamen sobre les matèries — 
(5611) 

*Gratallops  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Priorat  

gratificació  
USE  prima salarial (4421) 

gratuït, ensenyament — (3211) 

gratuït, servei — (2026) 

gratuïtat de la sanitat  
MT  2841 sanitat  
BT1  sistema sanitari  

BT2  política sanitària  
RT  política social  

grau d’autoabastament  
USE  taxa d’autoabastament (2016) 

grau de contaminació  
MT  5206 política del medi ambient  
UF  índex de contaminació  
UF  nivell de contaminació  
BT1  control de la contaminació  

BT2  lluita contra la contaminació  

NT1  reducció de les emissions de gas  
RT  contaminació  
RT  nivell sonor  
RT  permís de contaminació negociable  

*Grau, Sant Bartomeu del  — (7211+9999) 

grau universitari  
USE  títol d’estudis (3216) 

graus, equivalència de  
USE  equivalència de títols (3206) 

gravamen a l’exportació  
USE  gravamen sobre les exportacions (2446) 

gravamen a la importació  
USE  gravamen sobre les importacions (2446) 

gravamen compensatori  
MT  2011 política aranzelària  
UF  exacció compensatòria  
BT1  política aranzelària comuna  
RT  importació  
RT  política agrària comuna  

gravamen especial sobre les exportacions  
USE  gravamen sobre les exportacions (2446) 

gravamen especial sobre les importacions  
USE  gravamen sobre les importacions (2446) 

gravamen fiscal  
USE  impost (2446) 

gravamen sobre el consum  
USE  impost sobre el consum (2446) 

gravamen sobre les exportacions  
MT  2446 fiscalitat  
UF  gravamen a l’exportació  
UF  gravamen especial sobre les exportacions  
UF  impost a l’exportació  
BT1  impost sobre el consum  
RT  exacció a l’exportació  
RT  exportació  
RT  política d’exportació  

gravamen sobre les importacions  
MT  2446 fiscalitat  
UF  gravamen a la importació  
UF  gravamen especial sobre les importacions  
UF  impost a la importació  
UF  impost especial a la importació  
UF  impost especial sobre les importacions  
BT1  impost sobre el consum  
RT  importació  
RT  política d’importació  
RT  restricció de les importacions  

gravamen sobre les matèries grasses  
MT  5611 producció i estructures agràries  
BT1  regulació de la producció agrícola  
RT  greix  

gravamen, tipus de  
USE  impost (2446) 

Grècia  
MT  7206 Europa  
MT  7231 geografia econòmica  
MT  7236 geografia política  
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UF  República Hel·lènica  
BT1  Europa meridional  
BT1  estat membre UE  
BT1  països de l’OCDE  
BT1  països de l’OTAN  
BT1  països de la UEO  
BT1  països del Consell d’Europa  
RT  regions de Grècia  

Grècia Central  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions de Grècia  

Grècia occidental  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions de Grècia  

Grècia, regions de — (7211) 

*Gregori, Sant  — (7211+9999) 

greix  
MT  6016 productes agraris transformats  
UF  matèria grassa  
NT1  greix alimentari  
NT1  greix animal  

NT2  llard  
NT2  oli d’origen animal  
NT2  oli de peix  

NT1  greix industrial  
NT1  greix vegetal  

NT2  mantega vegetal  
NT2  oli vegetal  
NT3  oli d’oliva  
NT3  oli de blat de moro  
NT3  oli de cacauet  
NT3  oli de gira-sol  
NT3  oli de soia  

NT1  margarina  
RT  gravamen sobre les matèries grasses  
RT  molí d’oli  

greix alimentari  
MT  6016 productes agraris transformats  
UF  greix comestible  
BT1  greix  
RT  mantega  

greix animal  
MT  6016 productes agraris transformats  
UF  greix de peix  
UF  matèria grassa animal  
BT1  greix  
NT1  llard  
NT1  oli d’origen animal  
NT1  oli de peix  
RT  butteroil  
RT  mantega  
RT  producte d’origen animal  

greix comestible  
USE  greix alimentari (6016) 

greix de llet anhidra  
USE  butteroil (6016) 

greix de peix  
USE  greix animal (6016) 

greix industrial  
MT  6016 productes agraris transformats  
BT1  greix  

greix lacti anhidra  
USE  butteroil (6016) 

greix vegetal  
MT  6016 productes agraris transformats  
UF  matèria grassa vegetal  
UF  substància grassa vegetal  
BT1  greix  
NT1  mantega vegetal  
NT1  oli vegetal  

NT2  oli d’oliva  
NT2  oli de blat de moro  
NT2  oli de cacauet  
NT2  oli de gira-sol  
NT2  oli de soia  

RT  planta oleaginosa  

gremi  
USE  associació professional (4426) 

Grenada  
MT  7216 Amèrica  
MT  7231 geografia econòmica  
MT  7236 geografia política  
BT1  Petites Antilles  

BT2  Carib  
BT1  països de l’ACP  
BT1  països del SELA  
BT1  països del Caricom  
BT1  països de l’OEA  

Grenadines, Saint Vincent i les — 
(7216+7231+7236) 

Grenlàndia  
MT  7216 Amèrica  
MT  7236 geografia política  
UF  Groenlàndia  
BT1  Amèrica del Nord  
BT1  països del Consell Nòrdic  
RT  regions de Dinamarca  

Greuges, Síndic de  
USE  defensor del poble (0436) 

grip aviària  
MT  5631 activitat agropecuària  
UF  H5N1  
UF  influença aviària  
UF  pesta aviària  
UF  virus de la grip aviària  
BT1  malaltia animal  

BT2  sanitat animal  
RT  ocell  
RT  ocell de corral  

grip aviària, virus de la  
USE  grip aviària (5631) 

grisa, carta  
USE  documentació del vehicle (4806) 

grisa, literatura — (3221) 

Groenlàndia  
USE  Grenlàndia (7216+7236) 

groga, carbassa  
USE  hortalissa de fruit (6006) 

groga, febre  
USE  malaltia infecciosa (2841) 

Groningen  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions dels Països Baixos  

grosella  
USE  fruit de baia (6006) 

grosella negra  
USE  fruit de baia (6006) 

grossa, llanxa  
USE  gavarra (4821) 

Group, AFDB  
USE  Banc Africà de Desenvolupament (7616) 

grua  
USE  material d’elevació (6821) 

*grua pont  
*USE  material d’elevació (6821) 

grua, pont  
USE  material d’elevació (6821) 

grup ad hoc d’immigració  
USE  òrgan de cooperació judicial i policial UE 

(1016) 

grup, agricultura de — (5616) 

Grup Andí  
USE  Comunitat Andina (7616) 

Grup Andí, països del  
USE  països de la Comunitat Andina (7231) 

grup d’edat  
USE  distribució per edats (2816) 

grup d’empreses  
MT  4006 organització de l’empresa  
UF  agrupació d’empreses  
*UF  *clúster  
UF  grup de societats  
BT1  concentració econòmica  
RT  entesa  

grup d’interès  
MT  0431 vida política i seguretat pública  
UF  grup de pressió  
UF  lobby  
BT1  política  
RT  grup parlamentari  
RT  moviments d’opinió  
RT  populisme  
RT  relacions públiques  
RT  sessió pública  

grup d’interès econòmic  
MT  4016 forma jurídica de la societat  
UF  agrupació d’interès econòmic  
UF  associació d’interès econòmic  
UF  EIG  
UF  GIE  
BT1  societat  
NT1  Agrupació Europea d’Interès Econòmic  
RT  agrupació de productors agraris  
RT  cooperació interempresarial  
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Grup de Contadora  
SN  Creat el 1983 pels ministres d’afers estrangers 

de Mèxic, Veneçuela, Colòmbia i Panamà, es 
va integrar al Grup de Rio el 1987. Utilitzarem 
“Grup de Rio”.  

MT  7616 organitzacions extraeuropees  
BT1  organització llatinoamericana  
RT  Grup de Rio  

grup de cooperació judicial i duanera (grup di-
rector II)  
USE  òrgan de cooperació judicial i policial UE 

(1016) 

grup de defensa dels drets humans  
USE  moviment pels drets humans (0431) 

grup de funcions AD  
USE  administrador (1006) 

grup de funcions AST  
USE  assistent (1006) 

grup de funcions d’assistents  
USE  assistent (1006) 

grup de funcions dels administradors  
USE  administrador (1006) 

grup de països més industrialitzats  
SN  Grup dels set països més industrialitzats (EUA, 

el Japó, el Canadà, Alemanya, França, Itàlia i la 
Gran Bretanya). Amb la incorporació de Rússia 
el 1998 va esdevenir el “Grup dels Vuit”.  

MT  7621 organitzacions mundials  
UF  G-7/G-8  
UF  G7/G8  
UF  Grup dels Set (G7)  
UF  Grup dels Vuit (G8)  
BT1  organització mundial  
RT  país industrialitzat  

grup de pressió  
USE  grup d’interès (0431) 

Grup de Rio  
SN  Fòrum permanent de consulta i concertació polí-

tiques dels països de l’Amèrica Llatina i el Carib, 
resultant de la fusió del Grup de Contadora i el 
Grup de Lima el 1986.  

MT  7616 organitzacions extraeuropees  
BT1  organització llatinoamericana  
RT  Grup de Contadora  

(grup de Rodas), grup per a la lliure circulació 
de persones  
USE  òrgan de cooperació judicial i policial UE 

(1016) 

grup de societats  
USE  grup d’empreses (4006) 

grup de TREVI  
USE  òrgan de cooperació judicial i policial UE 

(1016) 

grup de Visegrad  
SN  Grup de cooperació política i regional fundat 

el 1991 per Txecoslovàquia, Polònia i Hongria. 
Després de la divisió de Txecoslovàquia el 1993, 
els dos estats resultants (la República Txeca i 

Eslovàquia) es van incorporar al grup, que en 
aquests moments té quatre membres.  

MT  7236 geografia política  
UF  països de Visegrad  

Grup del Banc Africà de Desenvolupament  
USE  Banc Africà de Desenvolupament (7616) 

Grup del Banc Mundial  
USE  Banc Mundial (7606) 

Grup dels Deu  
SN  El G-10 representa els ministres d’economia i els 

governadors dels bancs centrals dels països més 
industrialitzats davant el Fons Monetari Interna-
cional (FMI). El formen els països del “Grup dels 
Set” (EUA, el Japó, el Canadà, França, Alemanya, 
Itàlia i la Gran Bretanya), Bèlgica, els Països Bai-
xos i Suècia.  

MT  7621 organitzacions mundials  
UF  G-10  
UF  G10  
UF  Grup dels 10  
BT1  organització mundial  
RT  finances internacionals  

Grup dels 10  
USE  Grup dels Deu (7621) 

Grup dels Set (G7)  
USE  grup de països més industrialitzats (7621) 

Grup dels Setanta-set  
USE  Grup dels 77 (7621) 

Grup dels 77  
SN  Grup d’estats que, havent pres part el 1967 a 

la Conferència d’Alger per preparar l’assemblea 
de l’Unctad, van elaborar una llista de reivindi-
cacions econòmiques dels països subdesenvo-
lupats.  

MT  7621 organitzacions mundials  
UF  G-77  
UF  G77  
UF  Grup dels Setanta-set  
BT1  organització mundial  
RT  desenvolupament econòmic  

Grup dels Vint-i-quatre  
SN  Grup intergovernamental per a les qüestions 

monetàries  internacionals que afecten els inte-
ressos dels països en desenvolupament.  

MT  7621 organitzacions mundials  
UF  G-24  
UF  G24  
UF  Grup dels 24  
UF  Grup dels Vint-i-quatre sobre qüestions mone-

tàries internacionals  
UF  Grup Intergovernamental dels vint-i-quatre per 

a Afers Monetaris Internacionals  
BT1  organització mundial  
RT  finances internacionals  

Grup dels 24  
USE  Grup dels Vint-i-quatre (7621) 

Grup dels Vint-i-quatre sobre qüestions monetà-
ries internacionals  
USE  Grup dels Vint-i-quatre (7621) 

Grup dels Vuit (G8)  
USE  grup de països més industrialitzats (7621) 

(grup director II), grup de cooperació judicial i 
duanera  
USE  òrgan de cooperació judicial i policial UE 

(1016) 

grup electrogen  
USE  màquina elèctrica (6826) 

grup ètnic  
MT  2821 marc social  
UF  minoria ètnica  
BT1  grup sociocultural  
NT1  gitano  
RT  conflicte interètnic  
RT  discriminació ètnica  
RT  estat multiètnic  
RT  etnografia  
RT  etnologia  
RT  població autòctona  

grup europeu d’interès econòmic  
USE  Agrupació Europea d’Interès Econòmic (4016) 

Grup Intergovernamental dels vint-i-quatre per a 
Afers Monetaris Internacionals  
USE  Grup dels Vint-i-quatre (7621) 

grup lingüístic  
MT  2821 marc social  
UF  àrea anglòfona  
UF  àrea de parla hispana  
UF  àrea de parla portuguesa  
UF  àrea francòfona  
UF  àrea germanòfona  
UF  àrea lingüística  
UF  francofonia  
UF  minoria lingüística  
UF  països angloparlants  
UF  països anglòfons  
UF  països de parla alemanya  
UF  països de parla anglesa  
UF  països de parla espanyola  
UF  països de parla francesa  
UF  països de parla portuguesa  
UF  països francòfons  
UF  països hispanoparlants  
UF  països hispanòfons  
UF  països lusòfons  
UF  zona lingüística  
BT1  grup sociocultural  
RT  discriminació lingüística  
RT  política lingüística  

grup mixt  
USE  no agrupat (0421) 

grup parlamentari  
MT  0421 parlament  
UF  grup polític  
BT1  composició del parlament  
RT  grup d’interès  
RT  intenció de vot  
RT  majoria política  
RT  partits polítics  

grup per a la lliure circulació de persones (grup 
de Rodas)  
USE  òrgan de cooperació judicial i policial UE 

(1016) 
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grup per a la lluita contra la droga i la delinqüèn-
cia organitzada  
USE  òrgan de cooperació judicial i policial UE 

(1016) 

grup polític  
USE  grup parlamentari (0421) 

grup religiós  
MT  2821 marc social  
UF  minoria religiosa  
BT1  grup sociocultural  
NT1  budista  
NT1  cristià  
NT1  hinduista  
NT1  jueu  
NT1  musulmà  
RT  discriminació religiosa  
RT  integrisme religiós  
RT  llibertat religiosa  

grup sociocultural  
MT  2821 marc social  
NT1  grup ètnic  

NT2  gitano  
NT1  grup lingüístic  
NT1  grup religiós  

NT2  budista  
NT2  cristià  
NT2  hinduista  
NT2  jueu  
NT2  musulmà  

RT  diferència cultural  
RT  identitat cultural  

grup terrorista  
USE  terrorisme (0431) 

grup, treball en  
USE  treball en equip (4416) 

grup, viatge en — (4811) 

grups de països, intercanvi per — (2021) 

gruyère  
USE  formatge de pasta dura (6016) 

GSM  
USE  telèfon mòbil (3226) 

*Guadalajara  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*BT1  Castella-la Manxa  

*BT2  regions d’Espanya  

Guadeloupe  
MT  7216 Amèrica  
MT  7241 països i territoris d’ultramar  
BT1  Antilles franceses  

BT2  Petites Antilles  
BT3  Carib  

BT1  DU francesos  

guaiaba  
USE  fruit tropical (6006) 

Guaiana Francesa  
MT  7241 països i territoris d’ultramar  
BT1  DU francesos  
RT  Amèrica del Sud  

Guaiana Holandesa  
USE  Surinam (7216+7231+7236) 

*Gualba  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Vallès Oriental  

*Gualta  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Empordà  

Guam  
USE  illa de Guam (7226+7231) 

Guam, illa de — (7226+7231) 

guanteria  
USE  marroquineria i guanteria (6841) 

guanteria, marroquineria i — (6841) 

guany  
USE  benefici (4026) 

guarda d’infants  
MT  2826 vida social  
UF  baby sitting  
UF  guarderia  
UF  llar d’infants  
BT1  política social  
RT  drets de l’infant  
*RT  escola infantil  
RT  infant  

guarda de menors  
USE  dret de custòdia (2806) 

guarda dels fills, dret de  
USE  dret de custòdia (2806) 

guarda forestal  
MT  5636 forest  
BT1  protecció del bosc  

BT2  política forestal  

guarda i custòdia  
USE  dret de custòdia (2806) 

guarda jurat  
USE  seguretat i vigilància (6846) 

guarda legal, llicència per — (2836) 

guarderia  
USE  guarda d’infants (2826) 

Guàrdia Civil  
USE  força de natura militar (0821) 

*Guardiola de Berguedà  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  

*BT1  *Barcelona  
*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Berguedà  

*Guardiola, Sant Salvador de  — (7211+9999) 

guaret  
SN  Terra que temporalment no es conrea per recu-

perar-ne la fertilitat.  
MT  5621 explotació agrícola del sòl  
BT1  tècnica de conreu  
RT  congelació de terres  
RT  rotació de conreus  

Guatemala  
MT  7216 Amèrica  
MT  7231 geografia econòmica  
MT  7236 geografia política  
UF  República de Guatemala  
BT1  Amèrica Central  

BT2  Amèrica Llatina  
BT1  països del SELA  
BT1  països del mercat comú centreamericà  
BT1  països del SICA  
BT1  països de l’OEA  

Guatemala, República de  
USE  Guatemala (7216+7231+7236) 

guerra  
MT  0816 equilibri internacional  
UF  conflicte armat  
BT1  conflicte internacional  
NT1  guerra asimètrica  
NT1  guerra d’independència  
NT1  guerra fronterera  
NT1  guerra nuclear  
NT1  neteja ètnica  
NT1  Primera Guerra Mundial  
NT1  Segona Guerra Mundial  
RT  conflicte religiós  
RT  crim de guerra  
RT  economia de guerra  
RT  exèrcit  
RT  guerra civil  

guerra araboisraeliana  
USE  qüestió de Palestina (0816) 

guerra asimètrica  
MT  0816 equilibri internacional  
UF  conflicte asimètric  
BT1  guerra  

BT2  conflicte internacional  
RT  terrorisme  

guerra, aviació de  
USE  aviació militar (0821) 

guerra civil  
MT  0431 vida política i seguretat pública  
UF  guerra interna  
BT1  violència política  

BT2  seguretat pública  
NT1  conflicte interètnic  
RT  guerra  

guerra, crim de — (1236) 
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guerra, criminal de  
USE  crim de guerra (1236) 

guerra d’alliberament nacional  
USE  guerra d’independència (0816) 

guerra d’independència  
MT  0816 equilibri internacional  
UF  guerra d’alliberament nacional  
BT1  guerra  

BT2  conflicte internacional  
RT  independència nacional  

guerra, danys de — (0816) 

guerra de Kosovë  
USE  qüestió de Kosovo (0816) 

guerra de Kosovo  
USE  qüestió de Kosovo (0816) 

guerra de les galàxies  
USE  defensa estratègica (0821) 

guerra del Caixmir  
USE  qüestió del Caixmir (0816) 

guerra, dret de la — (0816) 

guerra, economia de — (1621) 

guerra, flota de  
USE  força naval (0821) 

guerra freda  
MT  0816 equilibri internacional  
BT1  pau  
RT  relació Est-Oest  

guerra fronterera  
MT  0816 equilibri internacional  
BT1  guerra  

BT2  conflicte internacional  
RT  frontera  

guerra interna  
USE  guerra civil (0431) 

guerra, marina de — (0821) 

guerra, material de  
USE  armament (0821) 

Guerra Mundial, Primera — (0816) 

Guerra Mundial, Segona — (0816) 

guerra nuclear  
MT  0816 equilibri internacional  
BT1  guerra  

BT2  conflicte internacional  
RT  arma nuclear  
RT  tecnologia nuclear  

guerra, presoner de — (0816) 

guerra tribal  
USE  conflicte interètnic (0431) 

guerra, vaixell de  
USE  força naval (0821) 

guerra, víctima de — (0816) 

guerra, vídua de  
USE  persona vídua (2806) 

*guerra, viuda de   
*USE  persona vídua (2806) 

guerrilla  
USE  violència política (0431) 

guia  
MT  3221 documentació  
UF  guia d’informació  
UF  guia de l’usuari  
UF  manual d’informació  
UF  manual d’instruccions  
UF  manual d’ús  
UF  manual de l’usuari  
BT1  document  
NT1  guia turística  

guia d’informació  
USE  guia (3221) 

guia de l’usuari  
USE  guia (3221) 

guia turística  
MT  3221 documentació  
BT1  guia  

BT2  document  

*Guiamets, els  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Priorat  

guiat, míssil  
USE  míssil teledirigit (0821) 

*guilla  
*USE  mamífer salvatge (5211) 

*Guils de Cerdanya  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Cerdanya  

*Guim de Freixenet, Sant  — (7211+9999) 

*Guim de la Plana, Sant  — (7211+9999) 

*Guimerà  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Urgell  

Guinea  
MT  7221 Àfrica  
MT  7231 geografia econòmica  
UF  República de Guinea  

BT1  Àfrica occidental  
BT2  Àfrica subsahariana  

BT1  països de l’ACP  
BT1  països de la Cedeao  

Guinea Bissau  
MT  7221 Àfrica  
MT  7231 geografia econòmica  
UF  Guinea Portuguesa  
UF  República de Guinea Bissau  
BT1  Àfrica occidental  

BT2  Àfrica subsahariana  
BT1  país de la UEMOA  
BT1  països de l’ACP  
BT1  països de la Cedeao  

Guinea Bissau, República de  
USE  Guinea Bissau (7221+7231) 

Guinea Equatorial  
MT  7221 Àfrica  
MT  7231 geografia econòmica  
UF  República de Guinea Equatorial  
BT1  Àfrica central  

BT2  Àfrica subsahariana  
BT1  països de l’ACP  
BT1  països de la CEMAC  

Guinea Equatorial, República de  
USE  Guinea Equatorial (7221+7231) 

Guinea, estat independent de Papua Nova  
USE  Papua Nova Guinea (7226+7231) 

Guinea, Nova  
USE  Papua Nova Guinea (7226+7231) 

Guinea, Papua Nova — (7226+7231) 

Guinea Portuguesa  
USE  Guinea Bissau (7221+7231) 

Guinea, República de  
USE  Guinea (7221+7231) 

guineu  
USE  mamífer salvatge (5211) 

*Guingueta d’Àneu, la  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Pallars Sobirà  

*Guipúscoa  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*BT1  País Basc  

*BT2  regions d’Espanya  
*NT1  *Sant Sebastià  

*Guissona  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Segarra  
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guix  
MT  6831 construcció i obres públiques  
BT1  material de construcció  

BT2  indústria de la construcció  

*Guixers  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Solsonès  

*Guíxols, Sant Feliu de  — (7211+9999) 

Gulf Stream  
USE  oceà Atlàntic (5211) 

*Gurb  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Osona  

Guyana  
MT  7216 Amèrica  
MT  7231 geografia econòmica  
MT  7236 geografia política  
UF  República Cooperativa de Guyana  
BT1  Amèrica del Sud  

BT2  Amèrica Llatina  
BT1  països de l’ACP  
BT1  països del SELA  
BT1  països del Caricom  
BT1  països de l’OEA  

Guyana, República Cooperativa de  
USE  Guyana (7216+7231+7236) 

habeas corpus  
USE  dret a la justícia (1236) 

habilitació, llei d’  
USE  legislació delegada (0436) 

hàbit alimentari  
MT  2026 consum  
BT1  comportament del consumidor  

BT2  consumidor  
RT  despesa alimentària  
RT  nutrició  

hàbit de compra  
MT  2026 consum  
BT1  comportament del consumidor  

BT2  consumidor  
RT  enquesta de consum  

habitable, edificació  
USE  habitatge (2846) 

habitació  
USE  habitatge (2846) 

habitació d’hotel  
USE  indústria hotelera (2826) 

habitant, consum per  
USE  consum per capita (2026) 

habitant, renda per  
USE  renda per capita (1626) 

hàbitat  
MT  2846 urbanisme i construcció  
UF  assentament humà  
UF  hàbitat humà  
NT1  barri de barraques  
NT1  hàbitat rural  
NT1  hàbitat urbà  
RT  geografia humana  

Hàbitat de les Nacions Unides  
USE  ONU Hàbitat (7606) 

hàbitat humà  
USE  hàbitat (2846) 

hàbitat, modernització de l’  
USE  millora d’habitatge (2846) 

hàbitat natural  
USE  biòtop (5211) 

Hàbitat, ONU — (7606) 

hàbitat, renovació de l’  
USE  millora d’habitatge (2846) 

hàbitat rural  
MT  2846 urbanisme i construcció  
UF  entorn rural  
UF  espai rural  
UF  medi rural  
BT1  hàbitat  
RT  població rural  
RT  regió rural  
RT  via rural  

hàbitat urbà  
MT  2846 urbanisme i construcció  
UF  assentament urbà  
UF  medi urbà  
BT1  hàbitat  
RT  població urbana  
RT  via urbana  

habitatge  
MT  2846 urbanisme i construcció  
UF  allotjament  
UF  edificació habitable  
UF  habitació  
NT1  cooperativa d’habitatges  
NT1  dret de l’habitatge  

NT2  lloguer moderat  
NT2  reglamentació de lloguers  

NT1  habitatge col·lectiu  
NT1  habitatge individual  
NT1  habitatge insalubre  
NT1  habitatge social  
RT  desnonament  
RT  política de l’habitatge  

habitatge, ajuda per a  
USE  prestació familiar (2836) 

habitatge, arrendament d’  
USE  arrendament immobiliari (2846) 

habitatge, assignació d’ — (2846) 

habitatge col·lectiu  
MT  2846 urbanisme i construcció  
UF  bloc de pisos  
UF  edifici d’apartaments  
BT1  habitatge  
RT  copropietat  

habitatge de protecció oficial  
USE  habitatge social (2846) 

habitatge, desallotjament de l’  
USE  desnonament (1221) 

habitatge, dret a l’ — (1236) 

habitatge, dret de l’ — (2846) 

habitatge individual  
MT  2846 urbanisme i construcció  
UF  casa unifamiliar  
UF  vil·la  
BT1  habitatge  

habitatge insalubre  
MT  2846 urbanisme i construcció  
BT1  habitatge  

habitatge, lloguer d’  
USE  arrendament immobiliari (2846) 

habitatge, millora d’ — (2846) 

habitatge, modernització de l’  
USE  millora d’habitatge (2846) 

habitatge modest  
USE  habitatge social (2846) 

habitatge, necessitat d’ — (2846) 

habitatge, política de l’ — (2846) 

habitatge, promoció de l’  
USE  ajuda a la construcció (2846) 

habitatge, renovació de l’  
USE  millora d’habitatge (2846) 

habitatge social  
MT  2846 urbanisme i construcció  
UF  habitatge de protecció oficial  
UF  habitatge modest  
BT1  habitatge  

*habitatge tutelat  
*USE  equipament social (2836) 

habitatges, construcció d’  
USE  política de l’habitatge (2846) 

habitatges, cooperativa d’ — (2846) 

habitual, residència  
USE  residència (2816) 

Hagenbach-Bischoff, sistema  
USE  repartiment d’escons (0416) 

Hainaut, província d’ — (7211) 
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Haití  
MT  7216 Amèrica  
MT  7231 geografia econòmica  
MT  7236 geografia política  
UF  República d’Haití  
BT1  Grans Antilles  

BT2  Carib  
BT1  països de l’ACP  
BT1  països del SELA  
BT1  països del Caricom  
BT1  països de l’OEA  

Haití, República d’  
USE  Haití (7216+7231+7236) 

Haiximita de Jordània, Regne  
USE  Jordània (7226+7231+7236) 

halièutic, recurs — (5641) 

Halland  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  Oest de Suècia  

BT2  regions de Suècia  

halogen  
MT  6811 química  
BT1  element químic  
NT1  brom  
NT1  clor  
NT1  fluor  
NT1  iode  

halògena, làmpada  
USE  material d’enllumenat (6826) 

Hamburg  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions d’Alemanya  

hardware  
USE  equip informàtic (3236) 

Harghița  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  Romania del centre  

BT2  regions de Romania  

harmonització d’armaments  
MT  0821 defensa  
BT1  política d’armament  

harmonització de formalitats administratives  
USE  formalitat administrativa (0436) 

harmonització de la seguretat social  
MT  2836 protecció social  
UF  harmonització dels règims de seguretat social  
BT1  seguretat social  
RT  aproximació de legislacions  

harmonització de legislacions  
USE  aproximació de legislacions (1011) 

harmonització de les fiscalitats  
USE  harmonització fiscal (2446) 

harmonització de les legislacions duaneres  
USE  harmonització duanera (2011) 

harmonització de normes  
MT  6411 tecnologia i reglamentació tècnica  

UF  compatibilitat de materials  
UF  material compatible  
BT1  normalització  

BT2  reglamentació tècnica  
RT  principi de reconeixement mutu  

harmonització de polítiques  
USE  aproximació de polítiques (0811) 

harmonització de preus  
MT  2451 preus  
BT1  política de preus  

Harmonització del Mercat Interior (Marques, Di-
buixos i Models), Oficina d’  
USE  Oficina d’Harmonització del Mercat Interi-

or (1006) 

Harmonització del Mercat Interior, Oficina 
d’ — (1006) 

harmonització dels procediments duaners  
USE  harmonització duanera (2011) 

harmonització dels règims de seguretat social  
USE  harmonització de la seguretat social (2836) 

harmonització dels sistemes fiscals  
USE  harmonització fiscal (2446) 

harmonització duanera  
MT  2011 política aranzelària  
UF  harmonització de les legislacions duaneres  
UF  harmonització dels procediments duaners  
BT1  política aranzelària  
RT  aproximació de legislacions  

harmonització econòmica  
USE  convergència econòmica (1606) 

harmonització estadística  
USE  mètode estadístic (1631) 

harmonització fiscal  
MT  2446 fiscalitat  
UF  harmonització de les fiscalitats  
UF  harmonització dels sistemes fiscals  
BT1  política fiscal  
RT  aproximació de legislacions  

harmonització, llei d’ — (1206) 

harmonitzat, procediment electoral  
USE  sistema electoral europeu (0416) 

Haskovo, regió d’ — (7211) 

Havana, Carta de l’ — (2021) 

haver fiscal  
USE  deducció fiscal (2446) 

Hawaii  
MT  7226 Àsia-Oceania  
UF  illes Hawaii  
BT1  Polinèsia  

BT2  Oceania  

Hawaii, illes  
USE  Hawaii (7226) 

H5N1  
USE  grip aviària (5631) 

HDTV  
USE  televisió d’alta definició (3226) 

hebraic, dret — (1206) 

hebreu  
USE  jueu (2821) 

Hèbrides, Noves  
USE  Vanuatu (7226+7231) 

hectàrea, ajuda per — (5606) 

hectàrea, rendiment per  
USE  rendiment agrícola (5616) 

hegemonia  
USE  imperialisme (0816) 

Helena i dependències, Santa  
USE  Saint Helena (7241) 

Helena, illa Santa  
USE  Saint Helena (7241) 

Helena, Saint — (7241) 

heli  
USE  gas rar (6811) 

helicòpter  
MT  4826 transport aeri i espacial  
BT1  flota aèria  

BT2  transport aeri  
RT  helicòpter de combat  

helicòpter de combat  
MT  0821 defensa  
BT1  aviació militar  

BT2  armament  
RT  helicòpter  

heliport  
USE  aeroport (4826) 

help desk  
USE  assistència a l’usuari (3236) 

Hèlsinki, Acta Final d’  
USE  OSCE (7621) 

Helvètica, Confederació  
USE  Suïssa (7206+7231+7236) 

Hel·lènica, República  
USE  Grècia (7206+7231+7236) 

hematopoètica infecciosa, necrosi  
USE  malaltia dels peixos (5631) 

hemeroteca  
USE  biblioteca (3221) 

hemofília  
USE  malaltia de la sang (2841) 

hemorràgica viral, septicèmia  
USE  malaltia dels peixos (5631) 
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hepatitis  
USE  malaltia infecciosa (2841) 

herba, mala  
USE  planta nociva (5211) 

herbes, tractament contra les males  
USE  tractament fitosanitari (5621) 

herbicida  
MT  5626 mitjà de producció agrícola  
BT1  producte fitosanitari  

BT2  mitjà de producció agrícola  
RT  defoliació  

Hercegovina, Bòsnia i — (7206+7231+7236) 

hereditàries, impost sobre successions  
USE  impost sobre transmissions patrimonials 

(2446) 

herència  
MT  1211 dret civil  
UF  successió  
UF  testament  
BT1  transmissió de la propietat  

BT2  propietat de béns  

herència genètica  
USE  genètica (3606) 

herències, impost sobre  
USE  impost sobre transmissions patrimonials 

(2446) 

herències, llegats i donacions, impost sobre  
USE  impost sobre transmissions patrimonials 

(2446) 

Hessen  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions d’Alemanya  

*Heura, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’ — 
(7211+9999) 

hevea  
USE  bosc tropical (5636) 

hidràulic, equip  
USE  màquina hidràulica (6821) 

hidràulic, equipament  
USE  màquina hidràulica (6821) 

hidràulic, material  
USE  màquina hidràulica (6821) 

hidràulic, pont  
USE  material d’elevació (6821) 

hidràulic, recurs — (5211) 

*hidràulica, administració  — (5206) 

hidràulica, construcció  
USE  ordenació hidràulica (6831) 

hidràulica, energia — (6626) 

hidràulica, enginyeria  
USE  ordenació hidràulica (6831) 

hidràulica, màquina — (6821) 

hidràulica, obra  
USE  ordenació hidràulica (6831) 

hidràulica, ordenació — (6831) 

*hidràulica, política  — (5206) 

hidràulica, roda  
USE  màquina hidràulica (6821) 

hidràulica, turbina  
USE  màquina hidràulica (6821) 

hidroagrícola, ordenació — (5621) 

hidroagrícoles, obres  
USE  ordenació hidroagrícola (5621) 

hidrobase  
USE  aeroport (4826) 

hidrocarbur  
MT  6616 indústria petroliera  
UF  acetilè  
UF  benzè  
UF  butilè  
UF  estirè  
UF  etilè  
UF  fenol  
UF  isoprè  
UF  metà  
UF  olefina  
UF  ortoxilè  
UF  paraxilè  
UF  propilè  
UF  taluè  
UF  xilè (hidrocarbur)  
NT1  emmagatzematge d’hidrocarburs  
NT1  gas natural  

NT2  indústria del gas  
NT1  petroli  

NT2  petroli brut  
NT2  petroli marí  

RT  contaminació per hidrocarburs  
RT  contaminació per vaixells  
RT  perforació al mar  

(hidrocarbur), xilè  
USE  hidrocarbur (6616) 

hidrocarburs, contaminació per — (5216) 

hidrocarburs, emmagatzematge d’ — (6616) 

hidrocarburs, tractament dels  
USE  tecnologia petroliera (6616) 

hidrocraqueig  
USE  refinació del petroli (6616) 

hidroelèctric, condicionament  
USE  instal·lació hidroelèctrica (6621) 

hidroelèctrica, central  
USE  planta elèctrica (6621) 

hidroeléctrica, energia — (6621) 

hidroelèctrica, implantació  
USE  instal·lació hidroelèctrica (6621) 

hidroelèctrica, instal·lació — (6621) 

hidrogen  
MT  6811 química  
BT1  element químic  
RT  producció d’hidrogen  

hidrogen, bomba d’  
USE  arma nuclear (0821) 

hidrogen líquid  
USE  producció d’hidrogen (6811) 

hidrogen, producció d’ — (6811) 

hidrogenació  
USE  procés físic (6411) 

hidrogenació del carbó  
USE  tractament del carbó (6611) 

hidrogeologia  
MT  3606 ciències naturals i aplicades  
BT1  geologia  

BT2  ciències de la terra  
RT  aigua subterrània  

hidrografia  
USE  hidrologia (3606) 

hidrologia  
MT  3606 ciències naturals i aplicades  
UF  hidrografia  
UF  hidrologia fluvial  
UF  limnologia  
BT1  ciències de la terra  
RT  aigua  
RT  aigua dolça  
RT  ordenació hidroagrícola  
RT  recurs hidràulic  

hidrologia fluvial  
USE  hidrologia (3606) 

hidropònic, conreu — (5621) 

hidròxid  
USE  sal química (6811) 

hidròxid de liti  
USE  sal química (6811) 

*Hierro  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*BT1  illes Canàries  

*BT2  regions d’Espanya  

*High Representative for the CFSP  
*USE  alt representant per a la PESC (1016) 

*High Representative for the Common Foreign 
and Security Policy  
*USE  alt representant per a la PESC (1016) 

higiene alimentària  
SN  Fa referència al consum alimentari. Altrament, 

utilitzarem “inspecció d’aliments”.  
MT  2841 sanitat  
BT1  nutrició  
RT  contaminació dels aliments  
RT  producte perible  
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higiene del treball  
USE  sanitat laboral (4416) 

higiene dels treballadors  
USE  sanitat laboral (4416) 

Higiene i la Seguretat, Institut Sindical Europeu 
per a la Investigació, l’Educació i la  
USE  Institut Sindical Europeu (7611+7626) 

higiene laboral  
USE  sanitat laboral (4416) 

higiene mental  
USE  salut mental (2841) 

higiene pública  
MT  2841 sanitat  
BT1  salut pública  

BT2  organització sanitària  
BT3  política sanitària  

RT  epidemiologia  

*Hilari Sacalm, Sant  — (7211+9999) 

himne  
MT  2831 cultura i religió  
UF  himne nacional  
BT1  patrimoni cultural  

BT2  política cultural  
RT  símbol de l’estat  
RT  símbol europeu  

himne europeu  
USE  símbol europeu (0811) 

himne nacional  
USE  himne (2831) 

hindú, dret — (1206) 

hinduisme  
MT  2831 cultura i religió  
BT1  religió  
RT  dret hindú  
RT  hinduista  

hinduista  
MT  2821 marc social  
BT1  grup religiós  

BT2  grup sociocultural  
RT  hinduisme  

hinterland, transport a l’  
USE  transport al rerepaís (4811) 

hipermèdia  
SN  La integració de text, imatges, so, gràfics, anima-

ció i vídeo per mitjà d’hipervincles.  
MT  3236 informàtica i tractament de dades  
BT1  informàtica  
NT1  hipertext  
NT1  multimèdia  
RT  internet  

hipermercat  
USE  gran magatzem (2036) 

hipertext  
SN  L’hipertext designa una manera d’organitzar els 

documents textuals informatitzats caracterit-
zada pels enllaços dinàmics entre les diferents 
seccions.  

MT  3236 informàtica i tractament de dades  
BT1  hipermèdia  

BT2  informàtica  

*Hipòlit de Voltregà, Sant  — (7211+9999) 

hipoteca  
MT  1211 dret civil  
UF  dret hipotecari  
BT1  contracte  

BT2  dret civil  
RT  embargament de béns  
RT  emprèstit  
RT  garantia de crèdit  

hipotecari, banc de crèdit  
USE  caixa hipotecària (2416) 

hipotecari, crèdit  
USE  crèdit immobiliari (2416) 

Hipotecari d’Espanya, Banc  
USE  caixa hipotecària (2416) 

hipotecari, dret  
USE  hipoteca (1211) 

hipotecari, entitat de crèdit  
USE  caixa hipotecària (2416) 

hipotecari, institució de crèdit  
USE  caixa hipotecària (2416) 

hipotecari, préstec  
USE  crèdit immobiliari (2416) 

hipotecària, caixa — (2416) 

hisenda autonòmica  
USE  hisenda regional (2436) 

Hisenda, inspector d’  
USE  control fiscal (2446) 

hisenda local  
MT  2436 hisenda pública i política pressupostària  
UF  hisenda municipal  
UF  hisenda provincial  
BT1  hisenda pública  
NT1  pressupost local  
RT  administració local  
RT  impost local  

hisenda municipal  
USE  hisenda local (2436) 

hisenda provincial  
USE  hisenda local (2436) 

hisenda pública  
MT  2436 hisenda pública i política pressupostària  
UF  finances públiques  
NT1  compensació financera  
NT1  comptabilitat pública  
NT1  hisenda local  

NT2  pressupost local  
NT1  hisenda regional  

NT2  pressupost regional  
NT1  nomenclatura pressupostària  
NT1  pressupost annex  
NT1  pressupost de l’estat  
NT1  pressupost extraordinari  

NT1  pressupost general  
NT1  Reglament financer  
NT1  Tresor  
RT  contractació administrativa  
RT  despesa pública  
RT  dret públic econòmic  
RT  fiscalitat  
RT  impost nacional  

hisenda regional  
MT  2436 hisenda pública i política pressupostària  
UF  hisenda autonòmica  
UF  hisenda territorial  
BT1  hisenda pública  
NT1  pressupost regional  
RT  administració regional  
RT  política regional  

hisenda territorial  
USE  hisenda regional (2436) 

hispana, àrea de parla  
USE  grup lingüístic (2821) 

hispanòfons, països  
USE  grup lingüístic (2821) 

hispanoparlants, països  
USE  grup lingüístic (2821) 

histologia  
MT  3606 ciències naturals i aplicades  
BT1  biologia  

BT2  ciències biològiques  

història  
MT  3611 humanitats  
UF  historiador  
BT1  ciències socials  
NT1  història antiga  
NT1  història contemporània  
NT1  història medieval  
NT1  història moderna  
NT1  història universal  
NT1  prehistòria  
RT  geografia històrica  

història antiga  
MT  3611 humanitats  
UF  edat antiga  
BT1  història  

BT2  ciències socials  

història clínica  
USE  dades mèdiques (2841) 

història contemporània  
MT  3611 humanitats  
UF  edat contemporània  
BT1  història  

BT2  ciències socials  

història d’Europa  
MT  0811 política de cooperació  
UF  Declaració Schuman  
UF  història de la CE  
UF  història de la UE  
UF  història europea  
UF  pla Schuman  
BT1  integració europea  

BT2  cooperació europea  
BT3  cooperació internacional  

BT4  política de cooperació  
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història de la CE  
USE  història d’Europa (0811) 

història de la UE  
USE  història d’Europa (0811) 

història del dret  
MT  1206 fonts i branques del dret  
BT1  ciència jurídica  

història europea  
USE  història d’Europa (0811) 

història medieval  
MT  3611 humanitats  
UF  Edat Mitjana  
BT1  història  

BT2  ciències socials  

història moderna  
MT  3611 humanitats  
UF  edat moderna  
BT1  història  

BT2  ciències socials  

història universal  
MT  3611 humanitats  
BT1  història  

BT2  ciències socials  

historiador  
USE  història (3611) 

historial  
USE  ressenya històrica (3221) 

històric, emplaçament  
USE  indret històric (2831) 

històric, indret — (2831) 

històric, resum  
USE  ressenya històrica (3221) 

històrica, geografia — (3606) 

històrica, ressenya — (3221) 

hivernacle atmosfèric, efecte d’  
USE  efecte hivernacle (5216) 

hivernacle, conreu d’ — (5621) 

hivernacle, efecte — (5216) 

hivernacle, gas amb efecte — (5216) 

hoc, comissió ad — (0421) 

hoc d’immigració, grup ad  
USE  òrgan de cooperació judicial i policial UE 

(1016) 

Holanda  
USE  Països Baixos (7206+7231+7236) 

Holanda Meridional  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions dels Països Baixos  

Holanda Septentrional  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions dels Països Baixos  

Holandesa, Guaiana  
USE  Surinam (7216+7231+7236) 

hòlding  
SN  Societat que té participació accionarial en altres 

societats per dirigir-les o controlar-ne l’activitat.  
MT  4016 forma jurídica de la societat  
UF  companyia principal  
UF  companyia tenidora  
UF  societat de cartera  
UF  societat de control  
UF  societat de gestió  
UF  societat de participació  
UF  societat holding  
BT1  societat  
RT  participació  

holding, societat  
USE  hòlding (4016) 

holocaust  
USE  crim contra la humanitat (1236) 

home  
MT  2816 demografia i població  
BT1  distribució per sexes  

BT2  composició de la població  

home, adaptació del treball a l’  
USE  ergonomia (4416) 

home, catàstrofe causada per l’  
USE  desastre causat per l’home (5216) 

home, desastre causat per l’ — (5216) 

home, drets de l’  
USE  drets humans (1236) 

home-dona, igualtat — (1236) 

*homenatge  
*MT  2831 cultura i religió  
*BT1  commemoració  

*BT2  política cultural  

homeopatia  
USE  medicina natural (2841) 

homeopàtic, producte — (2841) 

homes, igualtat entre dones i  
USE  igualtat home-dona (1236) 

homes, llicència parental per a — (2836) 

*homes, permís de maternitat per als   
*USE  llicència parental per a homes (2836) 

homicidi  
MT  1216 dret penal  
BT1  delicte contra les persones  

BT2  infracció  

homogeneïtzada, llet — (6016) 

homogeni, estat  
USE  estat unitari (0406) 

homologació  
SN  Procediment pel qual les autoritats reconeixen la 

qualitat d’un producte o d’un servei, i la confor-
mitat d’aquest a una norma determinada.  

MT  6411 tecnologia i reglamentació tècnica  
BT1  normalització  

BT2  reglamentació tècnica  
NT1  certificació comunitària  
RT  autorització de venda  

homologació comunitària  
USE  certificació comunitària (6411) 

homologació de les tarifes de transport  
USE  homologació de tarifes (4806) 

homologació de tarifes  
MT  4806 política de transports  
UF  homologació de les tarifes de transport  
BT1  tarifa de transport  

BT2  preu del transport  

homosexual  
USE  minoria sexual (1236) 

homosexuals, discriminació dels  
USE  discriminació basada en l’orientació sexual 

(1236) 

Hondt, sistema d’  
USE  repartiment d’escons (0416) 

Hondures  
MT  7216 Amèrica  
MT  7231 geografia econòmica  
MT  7236 geografia política  
UF  República d’Hondures  
BT1  Amèrica Central  

BT2  Amèrica Llatina  
BT1  països del SELA  
BT1  països del mercat comú centreamericà  
BT1  països del SICA  
BT1  països de l’OEA  

Hondures Britànica  
USE  Belize (7216+7231+7236) 

Hondures, República d’  
USE  Hondures (7216+7231+7236) 

Hong Kong  
SN  Regió administrativa especial de la Xina des de 

l’1 de juliol de 1997.  
MT  7226 Àsia-Oceania  
MT  7231 geografia econòmica  
UF  regió administrativa especial de Hong Kong  
BT1  Extrem Orient  
BT1  país de l’APEC  

Hong Kong, regió administrativa especial de  
USE  Hong Kong (7226+7231) 

Hongria  
MT  7206 Europa  
MT  7231 geografia econòmica  
MT  7236 geografia política  
UF  República d’Hongria  
BT1  Europa central i oriental  
BT1  estat membre UE  
BT1  països de l’OCDE  
BT1  països de l’OTAN  
BT1  països del Consell d’Europa 
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BT1  països del Pacte de Varsòvia  
RT  regions d’Hongria  

Hongria central  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions d’Hongria  

Hongria, regions d’ — (7211) 

Hongria, República d’  
USE  Hongria (7206+7231+7236) 

Hongria septentrional  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions d’Hongria  

honor, dret a l’  
USE  protecció de la vida privada (1236) 

honor, premi d’  
USE  distinció honorífica (2826) 

honoraris  
USE  renda no salarial (4421) 

honorífica, distinció — (2826) 

hooliganisme  
USE  violència en espectacles esportius (2826) 

hora d’estiu  
USE  horari d’estiu (6606) 

hora d’obertura dels comerços  
USE  horari comercial (2006) 

hora de tancament dels comerços  
USE  horari comercial (2006) 

hora de treball  
USE  horari de treball (4416) 

hora extra  
USE  hora extraordinària (4416) 

hora extraordinària  
MT  4416 condicions i organització del treball  
UF  hora extra  
BT1  jornada de treball  

BT2  organització del treball  

horari comercial  
MT  2006 política comercial  
UF  hora d’obertura dels comerços  
UF  hora de tancament dels comerços  
UF  horari de comerç  
UF  horari de vendes  
BT1  reglamentació comercial  

BT2  política comercial  
RT  distribució comercial  

horari d’estiu  
MT  6606 política energètica  
UF  hora d’estiu  
BT1  estalvi d’energia  

BT2  política energètica  

horari de comerç  
USE  horari comercial (2006) 

horari de treball  
MT  4416 condicions i organització del treball  
UF  hora de treball  
BT1  jornada de treball  

BT2  organització del treball  
RT  durada de la conducció  

horari de treball, regulació de l’ — (4416) 

horari de vendes  
USE  horari comercial (2006) 

horari escolar, distribució de l’  
USE  calendari escolar (3216) 

horari flexible  
MT  4416 condicions i organització del treball  
UF  horari mòbil  
UF  horari variable  
BT1  jornada de treball  

BT2  organització del treball  

horari mòbil  
USE  horari flexible (4416) 

horari variable  
USE  horari flexible (4416) 

hores, salari per — (4421) 

hores, setmana d’x  
USE  jornada legal (4416) 

horitzontal, acord  
USE  entesa horitzontal (4031) 

horitzontal, entesa — (4031) 

horitzontal, integració  
USE  entesa horitzontal (4031) 

hormona  
MT  2841 sanitat  
BT1  producte farmacèutic  

BT2  indústria farmacèutica  

hormonal, trastorn  
USE  malaltia endocrina (2841) 

hort familiar  
MT  5616 sistema d’explotació agrària  
BT1  sistema d’explotació agrària  

hort fruiter  
USE  horta (5621) 

horta  
MT  5621 explotació agrícola del sòl  
UF  hort fruiter  
BT1  utilització de les terres  
RT  arboricultura  
RT  fructicultura  

*Horta de Sant Joan  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Terra Alta  

hortalissa  
MT  6006 productes d’origen vegetal  
NT1  hortalissa d’arrel  
NT1  hortalissa de bulb  
NT1  hortalissa de fruit  
NT1  hortalissa de fulla  
NT1  hortalissa fresca  
NT1  hortalissa perenne  
NT1  lleguminosa  
RT  conreu d’hortalisses  
RT  hortalissa primerenca  
RT  producte a base d’hortalisses  
RT  suc d’hortalisses  

hortalissa d’arrel  
MT  6006 productes d’origen vegetal  
UF  api-rave  
*UF  *barbeta  
*UF  *bleda-rave  
UF  nap  
UF  pastanaga  
UF  rave  
UF  remolatxa  
*UF  *safanòria  
UF  salsifí  
UF  xirivia  
BT1  hortalissa  
RT  mandioca  
RT  nyam  
RT  patata  
RT  remolatxa farratgera  
RT  remolatxa sucrera  

hortalissa de bulb  
MT  6006 productes d’origen vegetal  
UF  all  
UF  ceba  
UF  escalunya  
BT1  hortalissa  

hortalissa de fruit  
MT  6006 productes d’origen vegetal  
UF  albergínia  
UF  carbassa  
UF  carbassa groga  
UF  carbassó  
UF  cogombre  
UF  cogombret  
UF  meló  
UF  pebrot  
UF  pebrot vermell  
UF  tomàquet  
BT1  hortalissa  

hortalissa de fulla  
MT  6006 productes d’origen vegetal  
UF  api  
UF  bleda  
UF  col  
UF  col de Brussel·les  
UF  coliflor  
UF  enciam  
UF  endívia  
UF  espinac  
*UF  *lletuga  
UF  porro  
UF  verdura  
BT1  hortalissa  

hortalissa fresca  
MT  6006 productes d’origen vegetal  
BT1  hortalissa  
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RT  conreu d’hortalisses  
RT  hortalissa primerenca  
RT  producte fresc  

hortalissa perenne  
MT  6006 productes d’origen vegetal  
UF  carxofa  
UF  espàrrec  
BT1  hortalissa  
RT  hortalissa primerenca  

hortalissa, polpa d’  
USE  producte a base d’hortalisses (6026) 

hortalissa primerenca  
MT  5631 activitat agropecuària  
UF  verdura primerenca  
BT1  producció vegetal  
RT  fruit  
RT  fruita fresca  
RT  hortalissa  
RT  hortalissa fresca  
RT  hortalissa perenne  

hortalisses, conreu d’ — (5631) 

hortalisses fresques, producció d’  
USE  conreu d’hortalisses (5631) 

hortalisses, producció d’  
USE  conreu d’hortalisses (5631) 

hortalisses, producte a base d’ — (6026) 

hortalisses, suc d’ — (6021) 

hortícola, reconversió — (5611) 

hortícoles, agrupació de productors  
USE  agrupació de productors agraris (5611) 

hortícoles, productes  
USE  conreu d’hortalisses (5631) 

horticultor  
USE  agricultor (5616) 

horticultura  
MT  5631 activitat agropecuària  
UF  jardineria  
UF  planta ornamental  
BT1  producció vegetal  
RT  conreu d’hivernacle  
RT  gira-sol  
RT  planta aquàtica  
RT  plantació  
RT  reconversió hortícola  

hortolà  
USE  agricultor (5616) 

*Hortons, Sant Llorenç d’ — (7211+9999) 

*Horts, Sant Vicenç dels  — (7211+9999) 

hospici de nens  
USE  equipament social (2836) 

hospital  
USE  establiment hospitalari (2841) 

hospital concertat  
USE  medicina concertada (2841) 

hospital psiquiàtric  
USE  establiment psiquiàtric (2841) 

hospitalari, centre  
USE  establiment hospitalari (2841) 

hospitalari, establiment — (2841) 

hospitalària, estada  
USE  hospitalització (2841) 

hospitalàries, despeses  
USE  despeses d’hospitalització (2841) 

*Hospitalet de l’Infant, Vandellòs i l’ — 
(7211+9999) 

*Hospitalet de Llobregat, l’  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Barcelonès  

hospitalització  
MT  2841 sanitat  
UF  estada hospitalària  
BT1  organització sanitària  

BT2  política sanitària  
NT1  internament psiquiàtric  

hospitalització, despeses d’ — (2841) 

Host Organization, European Community  
USE  centre distribuïdor de bases de dades (3236) 

hostal  
USE  indústria hotelera (2826) 

hostaler  
USE  professió hotelera (2826) 

hostaleria  
USE  indústria hotelera (2826) 

hostaleria, ram de l’  
USE  indústria hotelera (2826) 

*Hostalets de Pierola, els  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Anoia  

*Hostalric  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Selva  

hostessa de vol  
USE  tripulació (4811) 

hostilitats, suspensió d’  
USE  alto el foc (0816) 

*Hostoles, les, Planes d’ — (7211+9999) 

hotel  
USE  indústria hotelera (2826) 

hotel, habitació d’  
USE  indústria hotelera (2826) 

hotel, reserva d’  
USE  reserva (4811) 

hoteler  
USE  professió hotelera (2826) 

hotelera, indústria — (2826) 

hotelera, professió — (2826) 

Hovedstaden  
SN  Creada l’1 de gener de 2007, la regió agrupa els 

antics districtes de Copenhaguen i Frederiks-
borg, els municipis de Copenhaguen i Frederiks-
berg, i també el municipi regional de Bornholm.  

MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
UF  Bornholm  
UF  Copenhaguen  
UF  Frederiksberg  
UF  Frederiksborg  
UF  Gran Copenhaguen  
UF  Storkoebenhavn  
BT1  regions de Dinamarca  

hovercraft  
USE  vehicle de matalàs d’aire (4811) 

how, transmissió de know  
USE  gestió de coneixements (4021) 

Hradec Králové  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions de la República Txeca  

*Huelva  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*BT1  Andalusia  

*BT2  regions d’Espanya  

hulla  
USE  carbó (6611) 

hulla, aglomerat d’  
USE  carbó (6611) 

hulla coquitzable  
USE  coc (6611) 

hulla, indústria de l’  
USE  indústria carbonera (6611) 

hulla, mina d’  
USE  mineria del carbó (6611) 

huller, residu  
USE  residu industrial (5216) 

humà, assentament  
USE  hàbitat (2846) 
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humà, hàbitat  
USE  hàbitat (2846) 

Human Rights), ECHR (European Convention on  
USE  Convenció Europea de Drets Humans (0806) 

humana, alimentació — (2841) 

humana assistida, reproducció  
USE  procreació artificial (2806) 

humana, experimentació — (6416) 

humana, geografia — (3606) 

humana, procreació artificial  
USE  procreació artificial (2806) 

humanes, relacions — (2826) 

humanitari, desminatge  
USE  acció antimines (0816) 

humanitari internacional, dret — (1236) 

humanitari, turisme  
USE  turisme just (2826) 

humanitària, acció  
USE  ajuda humanitària (0811) 

humanitària, ajuda — (0811) 

humanitària, assistència  
USE  ajuda humanitària (0811) 

Humanitària de la Comunitat Europea, Oficina  
USE  ECHO (1006) 

humanitària, intervenció  
USE  ajuda humanitària (0811) 

Humanitària, Oficina d’Ajuda  
USE  ECHO (1006) 

humanitat, crim contra la — (1236) 

humanitat, crim de lesa  
USE  crim contra la humanitat (1236) 

humanitat, patrimoni de la  
USE  patrimoni cultural (2831) 

humanitats  
USE  ciències socials (3611) 

humanització del treball  
MT  4416 condicions i organització del treball  
UF  diversificació de les tasques  
UF  enriquiment de les tasques  
UF  millora de les condicions de treball  
UF  qualitat de vida en el treball  
UF  qualitat de vida laboral  
UF  torns rotatius  
BT1  ergonomia  

BT2  condició de treball  

Humans (ACNUDH), Alt Comissionat de les Na-
cions Unides per als Drets  
USE  Alt Comissionat per als Drets Humans (7606) 

humans (CNUEH), Centre de les Nacions Uni-
des per als establiments  
USE  ONU Hàbitat (7606) 

Humans (OACDH), Oficina de l’Alt Comissionat 
de les Nacions Unides per als Drets  
USE  Alt Comissionat per als Drets Humans (7606) 

humans (PNUEH), Programa de les Nacions 
Unides per als establiments  
USE  ONU Hàbitat (7606) 

Humans, Alt Comissionat per als Drets — 
(7606) 

humans, atemptat als drets  
USE  drets humans (1236) 

Humans, Carta de Drets — (1236) 

Humans, Comissió de Drets  
USE  comissió tècnica ONU (7606) 

Humans, Comissió Europea de Drets  
USE  Tribunal Europeu de Drets Humans (7611) 

Humans, Convenció de Drets  
USE  Carta de Drets Humans (1236) 

Humans, Convenció Europea de Drets — 
(0806) 

Humans, Declaració de Drets  
USE  Carta de Drets Humans (1236) 

humans, drets — (1236) 

humans, gestió de recursos  
USE  administració del personal (4421) 

humans, grup de defensa dels drets  
USE  moviment pels drets humans (0431) 

humans i de les llibertats fonamentals, conveni 
per a la protecció dels drets  
USE  Convenció Europea de Drets Humans (0806) 

Humans i dels Pobles, Carta Africana dels 
Drets — (1236) 

humans, moviment en defensa dels drets  
USE  moviment pels drets humans (0431) 

humans, moviment pels drets — (0431) 

*humans, moviment pro drets   
*USE  moviment pels drets humans (0431) 

humans, protecció dels drets  
USE  drets humans (1236) 

humans, recursos  
USE  personal (4421) 

Humans, Tribunal de Drets  
USE  Tribunal Europeu de Drets Humans (7611) 

Humans, Tribunal Europeu de Drets — (7611) 

Humans, Tribunal Interamericà de Drets — 
(7616) 

humans, violació dels drets  
USE  drets humans (1236) 

Humber, Yorkshire and The  
USE  Yorkshire i Humberside (7211) 

Humber, Yorkshire i  
USE  Yorkshire i Humberside (7211) 

Humberside, Yorkshire i — (7211) 

humida, zona — (5211) 

Hunedoara  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  Romania de l’Oest  

BT2  regions de Romania  

huracà  
USE  cicló (5216) 

IAEA  
USE  Organisme Internacional d’Energia Atòmi-

ca (7621) 

Ialomiţa  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  Romania del Sud-Muntènia  

BT2  regions de Romania  

(IAP), instrument d’ajuda de preadhesió  
USE  ajuda de preadhesió (1016) 

Iaşi  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  Romania del Nord-est  

BT2  regions de Romania  

IATA  
MT  7626 organitzacions no governamentals  
UF  Associació de Transport Aeri Internacional  
*UF  *International Air Transport Association  
BT1  organització no governamental  
RT  transport aeri  

IBE  
USE  Oficina Internacional d’Educació (7606) 

Ibertex  
USE  videografia interactiva (3226) 

IBRD  
USE  Banc Internacional de Reconstrucció i Fo-

ment (7606) 

ICAO  
USE  Organització d’Aviació Civil Internacional 

(7606) 

ICJ  
USE  Tribunal Internacional de Justícia (7606) 

ICM (mesura financera)  
USE  import compensatori monetari (5606) 

ICM, desmantellament dels  
USE  import compensatori monetari (5606) 

I, Conveni de Lomé — (1016) 

I, Conveni de Yaoundé  
USE  Conveni de Yaoundé (1016) 
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ICSID  
USE  Centre Internacional de Resolució de Diferèn-

cies sobre Inversions (7606) 

I+D  
USE  investigació i desenvolupament (6416) 

IDA  
USE  Associació Internacional de Foment (7606) 

IDB  
USE  Banc Interamericà de Desenvolupament 

(7616) 

idea d’Europa, foment de la — (0811) 

idea d’Europa, promoció de la  
USE  foment de la idea d’Europa (0811) 

idea europea  
USE  moviment europeu (0811) 

identitat, carnet d’  
USE  document d’identitat (1231) 

identitat, control d’  
USE  control policíac (0431) 

identitat cultural  
MT  2831 cultura i religió  
BT1  cultura  
NT1  identitat europea  
NT1  identitat nacional  
RT  grup sociocultural  
RT  protecció de les minories  

identitat, document d’ — (1231) 

identitat, document nacional d’  
USE  document d’identitat (1231) 

identitat europea  
SN  És aplicable solament al sentiment de pertinença 

a la Unió Europea.  
MT  2831 cultura i religió  
BT1  identitat cultural  

BT2  cultura  
RT  integració europea  

identitat nacional  
SN  Conjunt d’idees basades en el concepte de nació 

i identificació dels individus o les col·lectivitats 
amb aquestes idees.  

MT  2831 cultura i religió  
UF  consciència nacional  
UF  cultura nacional  
UF  estat-nació  
BT1  identitat cultural  

BT2  cultura  
RT  nacionalisme  

ideologia política  
MT  0406 marc polític  
UF  doctrina política  
NT1  anarquisme  
NT1  comunisme  
NT1  conservadurisme  
NT1  ecologisme  
NT1  esquerranisme  
NT1  eurocomunisme  
NT1  eurodreta  
NT1  feixisme  

NT1  Internacional Obrera  
NT1  Internacional Socialista  
NT1  laïcisme  
NT1  liberalisme  
NT1  maoisme  
NT1  marxisme  
NT1  mundialisme  
NT1  nacionalisme  
NT1  nacionalsocialisme  
NT1  populisme  
NT1  realisme  
NT1  regionalisme  
NT1  socialdemocràcia  
NT1  socialisme  
RT  afiliació política  
RT  ciència política  
RT  discriminació política  
RT  partits polítics  
RT  política  

idiazábal  
USE  formatge de pasta semidura (6016) 

idioma estranger  
USE  llengua estrangera (3211) 

idioma oficial  
USE  llengua oficial (0431) 

idiomes, ensenyament d’ — (3211) 

idoneïtat, criteri d’  
USE  criteri d’elegibilitat (1021) 

(IDS), iniciativa de defensa estratègica  
USE  defensa estratègica (0821) 

IDT  
USE  investigació i desenvolupament (6416) 

IDT, programa marc d’ — (6416) 

IEA  
USE  Agència Internacional d’Energia (7621) 

IEAP  
USE  Institut Europeu d’Administració Pública 

(7611) 

Iemen  
MT  7226 Àsia-Oceania  
MT  7231 geografia econòmica  
MT  7236 geografia política  
UF  antic Iemen RDP  
UF  Iemen del Sud  
UF  Protectorat d’Aden  
UF  República Democràtica Popular del Iemen  
UF  República del Iemen  
BT1  Pròxim Orient i Orient Mitjà  
BT1  país del CUEA  
BT1  països del Mercat Comú Àrab  
BT1  països de la Lliga Àrab  

Iemen del Sud  
USE  Iemen (7226+7231+7236) 

Iemen RDP, antic  
USE  Iemen (7226+7231+7236) 

Iemen, República del  
USE  Iemen (7226+7231+7236) 

Iemen, República Democràtica Popular del  
USE  Iemen (7226+7231+7236) 

(IEPA), instrument estructural de preadhesió  
USE  ajuda de preadhesió (1016) 

IES  
USE  Centre Comú d’Investigació (1006) 

IESUE  
USE  Institut d’Estudis de Seguretat de la Unió Eu-

ropea (1016) 

IFAD  
USE  Fons Internacional per al Desenvolupament 

Agrícola (7606) 

IFC  
USE  Corporació Financera Internacional (7606) 

IFLA  
USE  FIAB (7626) 

IFOP  
MT  1021 finances comunitàries  
UF  Fons Europeu d’Orientació de la Pesca  
UF  Instrument Financer d’Orientació de la Pesca  
BT1  fons estructural  

BT2  fons CE  
BT3  instrument financer comunitari  

BT4  finançament comunitari  

(IGP), indicació geogràfica protegida  
USE  denominació d’origen (2031) 

*Igualada  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Anoia  

igualtat d’oportunitats  
USE  igualtat de tracte (1236) 

igualtat davant la llei  
MT  1236 drets i llibertats  
BT1  drets socials  

igualtat de drets  
USE  igualtat de tracte (1236) 

igualtat de remuneració  
MT  4421 administració i remuneració del personal  
UF  diferència salarial  
UF  igualtat de salari  
BT1  política salarial  
RT  discriminació econòmica  
*RT  *explotació laboral  
RT  igualtat de tracte  
RT  igualtat home-dona  
RT  mà d’obra femenina  
RT  treballador migrant  

igualtat de salari  
USE  igualtat de remuneració (4421) 

igualtat de tracte  
MT  1236 drets i llibertats  
UF  desigualtat de tracte  
UF  discriminació positiva  
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UF  igualtat d’oportunitats  
UF  igualtat de drets  
UF  principi d’igualtat  
UF  principi de no-discriminació  
BT1  drets socials  
RT  accés a l’educació  
RT  accés a l’ocupació  
RT  acord social  
RT  discapacitat  
RT  drets de la dona  
RT  estranger  
RT  estratègia europea d’ocupació  
*RT  *explotació laboral  
RT  igualtat de remuneració  
RT  lluita contra la discriminació  
RT  minoria sexual  
RT  treballador migrant  

igualtat democràtica  
USE  democràcia (0406) 

igualtat entre dones i homes  
USE  igualtat home-dona (1236) 

igualtat home-dona  
MT  1236 drets i llibertats  
UF  igualtat entre dones i homes  
BT1  drets socials  
RT  Agència dels Drets Fonamentals de la Unió Eu-

ropea  
RT  condició de la dona  
RT  drets de la dona  
RT  igualtat de remuneració  
RT  moviment feminista  

igualtat i seguretat jurídiques, principi d’  
USE  principi de seguretat jurídica (1011) 

igualtat, principi d’  
USE  igualtat de tracte (1236) 

igualtat racial  
USE  discriminació racial (1236) 

II, Conveni de Lomé — (1016) 

II, Conveni de Yaoundé  
USE  Conveni de Yaoundé (1016) 

IIEP  
USE  Institut Internacional de Planejament de 

l’Educació (7606) 

III, Conveni de Lomé — (1016) 

*IIICPD  
*USE  Institut Internacional d’Investigacions i 

Capacitació per a la Promoció de la Dona 
(7606) 

*IINUDS  
*USE  Institut d’Investigació de les Nacions Uni-

des per al Desenvolupament Social (7606) 

*IINUIDJ  
*USE  Institut Interregional de les Nacions Unides 

per a Investigacions sobre la Delinqüència i 
la Justícia (7606) 

IIPE  
USE  Institut Internacional de Planejament de 

l’Educació (7606) 

ILC  

USE  Conferència Internacional del Treball (7606) 

Île de France  

USE  Illa de França (7211) 

illa  
MT  5211 medi natural  

BT1  medi geofísic  

RT  regió insular  

illa Clipperton  

USE  Polinèsia Francesa (7231+7241) 

illa d’Amsterdam  

USE  terres australs i antàrtiques franceses (7241) 

Illa de França  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  

UF  Île de France  

UF  París  

UF  regió de París  

BT1  regions de França  

illa de Guam  
MT  7226 Àsia-Oceania  

MT  7231 geografia econòmica  

UF  Guam  

BT1  illes Mariannes  

BT2  Micronèsia  

BT3  Oceania  

BT2  país de la Comunitat del Pacífic  

illa de l’Ascensió  

USE  Saint Helena (7241) 

illa de la Reunió  

USE  la Reunió (7241) 

illa de Madeira  

USE  Madeira (7211) 

illa de Malta  

USE  Malta (7206+7231+7236) 

illa de Man  
MT  7206 Europa  

BT1  Europa occidental  

RT  regions de la Gran Bretanya  

illa de Saint-Paul  

USE  terres australs i antàrtiques franceses (7241) 

illa de Sant Pau  

USE  terres australs i antàrtiques franceses (7241) 

illa Maurici  

USE  Maurici (7221+7231) 

illa Nieuw Amsterdam  

USE  terres australs i antàrtiques franceses (7241) 

illa Norfolk  
MT  7226 Àsia-Oceania  
MT  7231 geografia econòmica  
MT  7236 geografia política  
UF  territori de l’illa Norfolk  
BT1  Austràlia  

BT2  Oceania  
BT2  país de l’APEC  
BT2  països de l’OCDE  
BT2  països de l’Anzus  

illa Norfolk, territori de l’  
USE  illa Norfolk (7226+7231+7236) 

illa Santa Helena  
USE  Saint Helena (7241) 

illes Åland  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
MT  7236 geografia política  
UF  Ahvenanmaa  
UF  Åland  
BT1  regions de Finlàndia  
BT1  països del Consell Nòrdic  

illes Anglonormandes  
USE  illes del Canal (7206) 

illes australs  
USE  Polinèsia Francesa (7231+7241) 

illes Balears  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
UF  Balears  
UF  comunitat autònoma de les Illes Balears  
UF  les Illes  
BT1  regions d’Espanya  
*NT1  *Cabrera  
*NT1  *Eivissa  
*NT1  *Formentera  
*NT1  *Mallorca  
*NT1  *Menorca  

Illes Balears, comunitat autònoma de les  
USE  illes Balears (7211) 

illes Caiman  
MT  7241 països i territoris d’ultramar  
BT1  PTU de la Gran Bretanya  
RT  Carib  

illes Canàries  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
UF  Canàries  
UF  comunitat autònoma de les Canàries  
BT1  regions d’Espanya  
*NT1  *Fuerteventura  
*NT1  *Gomera  
*NT1  *Gran Canària  
*NT1  *Hierro  
*NT1  *la Palma  
*NT1  *Lanzarote  
*NT1  *Tenerife  

illes Carolines  
MT  7226 Àsia-Oceania  
UF  Carolines  
BT1  Micronèsia  

BT2  Oceania  
NT1  Estats Federats de Micronèsia  
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illes Comores  
USE  Comores (7221+7231+7236) 

illes Cook  
MT  7226 Àsia-Oceania  
MT  7231 geografia econòmica  
BT1  Polinèsia  

BT2  Oceania  
BT1  país de la Comunitat del Pacífic  
BT1  països de l’ACP  

illes Crozet  
USE  terres australs i antàrtiques franceses (7241) 

illes de l’Egea  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
UF  illes de la mar Egea  
BT1  regions de Grècia  
NT1  Egea Meridional  
NT1  Egea Septentrional  
RT  mar Egea  

illes de la mar Egea  
USE  illes de l’Egea (7211) 

illes del Canal  
MT  7206 Europa  
UF  illes Anglonormandes  
BT1  Europa occidental  
RT  regions de la Gran Bretanya  

illes del Pacífic, Fòrum de les — (7616) 

illes Ellice  
USE  Tuvalu (7226+7231) 

illes Falkland  
USE  Falkland (7241) 

illes Fèroe  
MT  7206 Europa  
MT  7236 geografia política  
BT1  Europa del Nord  
BT1  països del Consell Nòrdic  
RT  regions de Dinamarca  

illes Fiji  
USE  Fiji (7226+7231) 

illes Fiji, República de les  
USE  Fiji (7226+7231) 

illes Galápagos  
USE  Equador (7216+7231+7236) 

illes Gambier  
USE  Polinèsia Francesa (7231+7241) 

illes Gilbert  
USE  Kiribati (7226+7231) 

illes Hawaii  
USE  Hawaii (7226) 

illes Jòniques  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
UF  Corfú  
BT1  regions de Grècia  

illes Kerguelen  
USE  terres australs i antàrtiques franceses (7241) 

Illes, les  
USE  illes Balears (7211) 

illes Maldives  
USE  Maldives (7226+7231) 

illes Malvines  
USE  Falkland (7241) 

illes Mariannes  
MT  7226 Àsia-Oceania  
MT  7231 geografia econòmica  
UF  Commonwealth de les illes Mariannes del 

Nord  
UF  illes Mariannes del Nord  
UF  Mariannes  
BT1  Micronèsia  

BT2  Oceania  
BT1  país de la Comunitat del Pacífic  
NT1  illa de Guam  
RT  Estats Units d’Amèrica  

illes Mariannes del Nord  
USE  illes Mariannes (7226+7231) 

illes Mariannes del Nord, Commonwealth de les  
USE  illes Mariannes (7226+7231) 

illes Marqueses  
USE  Polinèsia Francesa (7231+7241) 

illes Marshall  
MT  7226 Àsia-Oceania  
MT  7231 geografia econòmica  
UF  Marshall  
UF  República de les illes Marshall  
BT1  Micronèsia  

BT2  Oceania  
BT1  país de la Comunitat del Pacífic  
BT1  països de l’ACP  

illes Marshall, República de les  
USE  illes Marshall (7226+7231) 

illes Palau  
MT  7226 Àsia-Oceania  
MT  7231 geografia econòmica  
UF  Palaos  
UF  República de Palau  
BT1  Micronèsia  

BT2  Oceania  
BT1  país de la Comunitat del Pacífic  
BT1  països de l’ACP  

illes Pitcairn  
MT  7231 geografia econòmica  
MT  7241 països i territoris d’ultramar  
UF  Pitcairn  
BT1  país de la Comunitat del Pacífic  
BT1  PTU de la Gran Bretanya  
RT  Polinèsia  

illes Salomó  
MT  7226 Àsia-Oceania  
MT  7231 geografia econòmica  
UF  Salomó  
BT1  Melanèsia  

BT2  Oceania  
BT1  país de la Comunitat del Pacífic  
BT1  països de l’ACP  

illes Sandwich del Sud  
USE  Falkland (7241) 

illes Seychelles  
USE  Seychelles (7221+7231) 

Illes, Smaaland i — (7211) 

illes Tuamotu  
USE  Polinèsia Francesa (7231+7241) 

illes Turks i Caicos  
MT  7241 països i territoris d’ultramar  
BT1  PTU de la Gran Bretanya  
RT  Carib  

illes Verges  
MT  7216 Amèrica  
MT  7241 països i territoris d’ultramar  
UF  illes Verges britàniques  
BT1  Antilles angleses  

BT2  Petites Antilles  
BT3  Carib  

BT1  PTU de la Gran Bretanya  

illes Verges americanes  
MT  7216 Amèrica  
UF  illes Verges dels Estats Units d’Amèrica  
BT1  Petites Antilles  

BT2  Carib  
RT  Estats Units d’Amèrica  

illes Verges britàniques  
USE  illes Verges (7216+7241) 

illes Verges dels Estats Units d’Amèrica  
USE  illes Verges americanes (7216) 

illes Wallis i Futuna  
USE  Wallis i Futuna (7231+7241) 

ILO  
USE  Organització Internacional del Treball (7606) 

il·legal, arma  
USE  arma prohibida (0821) 

il·legal, avortament — (2806) 

il·legal, construcció — (2846) 

il·legal de residus, abocament — (5216) 

il·legal de software, còpia  
USE  pirateria informàtica (3236) 

il·legal dels partits, finançament  
USE  moralitat de la classe política (0431) 

il·legal, escolta  
USE  protecció de les comunicacions (1236) 

il·legal, immigració  
USE  migració il·legal (2811) 

il·legal, migració — (2811) 

il·legal, ocupació  
USE  treball clandestí (4406) 

il·legal, treball  
USE  treball clandestí (4406) 
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il·legal, treballador  
USE  treballador clandestí (4411) 

il·legalitat  
USE  legalitat (0406) 

il·legals, comissions  
USE  moralitat de la classe política (0431) 

il·legítim, fill  
USE  fill natural (2806) 

il·lícit, acord  
USE  entesa il·lícita (4031) 

il·lícit, comerç  
USE  tràfic il·lícit (2006) 

il·lícit, tràfic — (2006) 

il·lícita, competència  
USE  restricció de la competència (4031) 

il·lícita, entesa — (4031) 

il·lustració  
MT  3221 documentació  
UF  còmic  
UF  il·lustració gràfica  
UF  obra il·lustrada  
BT1  document  

il·lustració gràfica  
USE  il·lustració (3221) 

il·lustrada, obra  
USE  il·lustració (3221) 

imatge de síntesi  
SN  Imatge artificial creada a partir de dades digitals 

enregistrades i tractades informàticament, i que 
es pot veure en una pantalla.  

MT  3236 informàtica i tractament de dades  
BT1  informàtica  

imatge, dret a la — (1236) 

imatge pública  
SN  Imatge que l’opinió pública té d’una institució, 

d’una persona o d’un servei.  
MT  0431 vida política i seguretat pública  
BT1  opinió pública  
RT  dret a la imatge  

imatges mèdiques  
USE  diagnosi mèdica (2841) 

IME  
USE  Institut Monetari Europeu (1006) 

IMF  
USE  Fons Monetari Internacional (7606) 

immersió de residus  
MT  5206 política del medi ambient  
UF  immersió de residus al mar  
BT1  eliminació de residus  

BT2  gestió de residus  
RT  contaminació marina  

immersió de residus al mar  
USE  immersió de residus (5206) 

immigració  
MT  2811 moviments migratoris  
BT1  migració  

immigració, grup ad hoc d’  
USE  òrgan de cooperació judicial i policial UE 

(1016) 

immigració il·legal  
USE  migració il·legal (2811) 

immigrant  
USE  migrant (2811) 

immigrant, treballador  
USE  treballador migrant (4411) 

immigrat  
USE  migrant (2811) 

immobiliari, arrendament — (2846) 

immobiliari, crèdit — (2416) 

immobiliari, dret  
USE  propietat immobiliària (1211) 

immobiliari, impost  
USE  contribució territorial (2446) 

immobiliari, lloguer  
USE  arrendament immobiliari (2846) 

immobiliari, mercat — (2846) 

immobiliari, promotor  
USE  promoció immobiliària (2846) 

immobiliari registral, dret  
USE  propietat immobiliària (1211) 

immobiliària, contribució  
USE  contribució territorial (2446) 

immobiliària, empresa — (4011) 

immobiliària, especulació — (2846) 

immobiliària, promoció — (2846) 

immobiliària, propietat — (1211) 

immobiliària, societat  
USE  empresa immobiliària (4011) 

immoble  
USE  propietat immobiliària (1211) 

immoble, arrendament d’  
USE  arrendament immobiliari (2846) 

immoble, bé  
USE  propietat immobiliària (1211) 

immunitat diplomàtica  
MT  0806 política internacional  
BT1  representació diplomàtica  

BT2  relació diplomàtica  
BT3  política internacional  

immunitat parlamentària  
MT  0421 parlament  

UF  inviolabilitat parlamentària  
BT1  parlamentari  
RT  estatus de l’elegit  

immunitats, protocol de privilegis i d’  
USE  Protocol CE (1011) 

immunodeficiència adquirida, síndrome d’  
USE  sida (2841) 

immunologia  
MT  2841 sanitat  
BT1  ciències mèdiques  
RT  sida  

IMO  
USE  Organització Marítima Internacional (7606) 

IMP  
USE  programes integrats mediterranis (1616) 

impacte ambiental  
MT  5206 política del medi ambient  
UF  avaluació mediambiental  
UF  balanç ecològic  
UF  ecobalanç  
UF  efecte sobre el medi ambient  
BT1  política de medi ambient  
RT  estudi d’impacte  

impacte de la informàtica  
SN  L’utilitzarem per als efectes positius i negatius de 

la utilització de la informàtica a la societat, per 
exemple, en matèria d’ocupació, protecció de la 
vida privada i accés als serveis.  

MT  3236 informàtica i tractament de dades  
BT1  informàtica  
RT  tecnologia de la informació  

impacte econòmic  
USE  conseqüència econòmica (1631) 

impacte, estudi d’ — (1631) 

impacte publicitari  
MT  2031 comercialització  
BT1  publicitat  

BT2  comercialització  
RT  estudi d’impacte  

impacte social  
MT  2821 marc social  
BT1  anàlisi sociològica  

IMPEL, xarxa  
USE  dret del medi ambient (5206) 

imperatiu, mandat  
USE  mandat electoral (0421) 

imperatius mediambientals, zona agrària amb 
— (5606) 

imperativa, planificació  
USE  planificació econòmica (1606) 

imperfecta, competència  
USE  restricció de la competència (4031) 

Imperiali, sistema  
USE  repartiment d’escons (0416) 
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imperialisme  
SN  Dominació política, econòmica o cultural d’una 

nació sobre una altra.  
MT  0816 equilibri internacional  
UF  hegemonia  
BT1  política exterior  

implantació d’activitat  
MT  4006 organització de l’empresa  
BT1  política de l’empresa  
RT  activitat de l’empresa  
RT  emplaçament industrial  
RT  fons de comerç  
RT  polígon industrial  

implantació hidroelèctrica  
USE  instal·lació hidroelèctrica (6621) 

implicació econòmica  
USE  conseqüència econòmica (1631) 

import compensatori  
USE  import compensatori monetari (5606) 

import compensatori d’adhesió  
USE  import compensatori monetari (5606) 

import compensatori d’importació  
USE  import compensatori monetari (5606) 

import compensatori monetari  
SN  Mesura financera que permet mantenir preus 

únics per als productes agrícoles malgrat les 
fluctuacions monetàries.  

MT  5606 política agrària  
UF  desmantellament dels ICM  
UF  ICM (mesura financera)  
UF  import compensatori  
UF  import compensatori d’adhesió  
UF  import compensatori d’importació  
BT1  política monetària agrícola  

BT2  política agrària comuna  
RT  euro  
RT  intercanvi agrícola  
RT  tipus de canvi  

import de la restitució  
USE  restitució a l’exportació (2006) 

import del crèdit  
USE  política creditícia (2416) 

importació  
MT  2016 intercanvis econòmics  
BT1  intercanvi comercial  
NT1  importació comunitària  
NT1  reimportació  
RT  gravamen compensatori  
RT  gravamen sobre les importacions  
RT  lliure pràctica  
RT  monopoli d’importació  
RT  valor a duana  

importació, autorització d’  
USE  llicència d’importació (2011) 

importació, certificat d’  
USE  llicència d’importació (2011) 

importació comunitària  
MT  2016 intercanvis econòmics  

BT1  importació  
BT2  intercanvi comercial  

importació, crèdit a la — (2006) 

importació, deute duaner a la  
USE  deute duaner (2011) 

importació en règim de franquícia  
USE  franquícia duanera (2011) 

importació, exacció a la — (2006) 

importació, gravamen a la  
USE  gravamen sobre les importacions (2446) 

importació i d’exportació, relació entre preus d’  
USE  terme de l’intercanvi (2016) 

importació, import compensatori d’  
USE  import compensatori monetari (5606) 

importació, impost a la  
USE  gravamen sobre les importacions (2446) 

importació, impost especial a la  
USE  gravamen sobre les importacions (2446) 

importació, llicència d’ — (2011) 

importació, monopoli d’ — (4031) 

importació, obstacle a la  
USE  restricció de les importacions (2021) 

importació, política d’ — (2006) 

importació, preu d’ — (2451) 

importació, prohibició d’  
USE  restricció de les importacions (2021) 

importació, règim autònom d’  
USE  política d’importació (2006) 

importació, règim d’  
USE  política d’importació (2006) 

importació, restitució a la — (2006) 

importació temporal  
USE  admissió temporal (2011) 

importació, vigilància a la — (2006) 

importacions, control de les  
USE  política d’importació (2006) 

importacions, gravamen especial sobre les  
USE  gravamen sobre les importacions (2446) 

importacions, gravamen sobre les — (2446) 

importacions, impost especial sobre les  
USE  gravamen sobre les importacions (2446) 

importacions, limitació de les  
USE  restricció de les importacions (2021) 

importacions, restricció de les — (2021) 

importacions, substitució de les — (2006) 

importacions, suspensió de les  
USE  restricció de les importacions (2021) 

imposable, base — (2446) 

imposable comuna, base  
USE  base imposable (2446) 

imposable, estimació de la base — (2446) 

imposable, reducció de la base  
USE  deducció fiscal (2446) 

imposable, renda — (2446) 

imposició  
USE  fiscalitat (2446) 

imposició, base d’  
USE  base imposable (2446) 

imposició col·lectiva, societat d’  
USE  societat d’inversió (4016) 

imposició, doble — (2446) 

impositiu, tipus  
USE  impost (2446) 

impositiva, deducció  
USE  deducció fiscal (2446) 

impositiva, exempció  
USE  exempció fiscal (2446) 

impositiva, franquícia  
USE  franquícia fiscal (2446) 

impositiva, tarifa  
USE  impost (2446) 

impost  
MT  2446 fiscalitat  
UF  contribució  
UF  gravamen fiscal  
UF  tarifa impositiva  
UF  taxa  
UF  tipus de gravamen  
UF  tipus impositiu  
UF  tribut  
NT1  impost directe  
NT1  impost extraordinari  
NT1  impost global  
NT1  impost indirecte  
NT1  impost local  
NT1  impost nacional  
NT1  impost real  
NT1  parafiscalitat  

impost a l’exportació  
USE  gravamen sobre les exportacions (2446) 

impost a la importació  
USE  gravamen sobre les importacions (2446) 

impost, acreditació de l’  
USE  recaptació d’impostos (2446) 

impost, cobrament de l’  
USE  recaptació d’impostos (2446) 

impost comunitari  
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SN  Impost intern a què està subjecte el personal de 
l’administració comunitària.  

MT  1021 finances comunitàries  
BT1  finançament del pressupost comunitari  

impost de circulació  
MT  2446 fiscalitat  
UF  impost sobre els vehicles de motor  
UF  impost sobre la circulació de vehicles  
BT1  impost sobre el consum  
RT  taxa per eix  

impost de consum  
USE  impost sobre el consum (2446) 

impost de plusvàlua  
MT  2446 fiscalitat  
UF  impost sobre l’increment de valor dels terrenys  
UF  impost sobre la plusvàlua  
BT1  impost sobre la renda  

impost de producte  
USE  impost real (2446) 

impost de societats  
USE  impost sobre societats (2446) 

impost de successions i donacions  
USE  impost sobre transmissions patrimonials 

(2446) 

impost del timbre  
SN  Impost en documents legals i altres el pagament 

del qual se certifica amb un timbre o un segell.  
MT  2446 fiscalitat  
BT1  impost sobre el consum  
RT  segell oficial  

impost directe  
MT  2446 fiscalitat  
BT1  impost  
RT  impost especial  
RT  impost sobre el capital  
RT  impost sobre la renda  

impost ecològic  
SN  Taxa que sanciona els abocaments de residus 

contaminants i les emissions sonores perjudici-
als o que remunera els serveis relacionats amb 
el tractament dels residus. També pot fer refe-
rència a la taxa que paguen els fabricants de pro-
ductes potencialment contaminants.  

MT  5206 política del medi ambient  
UF  ecotaxa  
UF  exacció ecològica  
UF  fiscalitat ecològica  
UF  fiscalitat verda  
UF  impost sobre el CO2  
UF  impost sobre el consum d’energia  
UF  impost sobre els abocaments  
UF  impost sobre els productes contaminants  
UF  impost sobre la contaminació  
BT1  instrument econòmic mediambiental  

BT2  política de medi ambient  
RT  principi qui contamina paga  

impost especial  
MT  2446 fiscalitat  
UF  accisa  
UF  impost específic sobre el consum  
UF  impost sobre consums específics  

BT1  impost sobre el consum  
RT  impost directe  

impost especial a la importació  
USE  gravamen sobre les importacions (2446) 

impost especial sobre les importacions  
USE  gravamen sobre les importacions (2446) 

impost específic sobre el consum  
USE  impost especial (2446) 

impost estatal  
USE  impost nacional (2446) 

impost extraordinari  
MT  2446 fiscalitat  
UF  exacció conjuntural  
BT1  impost  

impost federal  
USE  impost nacional (2446) 

impost global  
MT  2446 fiscalitat  
BT1  impost  

impost immobiliari  
USE  contribució territorial (2446) 

impost indirecte  
MT  2446 fiscalitat  
BT1  impost  
RT  impost sobre el consum  

impost local  
MT  2446 fiscalitat  
UF  fiscalitat local  
UF  fiscalitat municipal  
UF  fiscalitat regional  
UF  impost municipal  
UF  impost regional  
BT1  impost  
RT  cadastre  
RT  hisenda local  
RT  impost per activitats professionals  

impost, meritació de l’  
USE  recaptació d’impostos (2446) 

impost municipal  
USE  impost local (2446) 

impost nacional  
MT  2446 fiscalitat  
UF  impost estatal  
UF  impost federal  
BT1  impost  
RT  hisenda pública  

impost per activitats professionals  
MT  2446 fiscalitat  
UF  llicència fiscal d’activitats comercials i indus-

trials  
UF  llicència fiscal d’activitats professionals i ar-

tístiques  
BT1  impost sobre la renda  
RT  impost local  

impost real  
MT  2446 fiscalitat  
UF  impost de producte  
BT1  impost  

impost regional  
USE  impost local (2446) 

impost sobre actes jurídics documentats  
USE  drets de registre (2446) 

impost sobre beneficis  
MT  2446 fiscalitat  
UF  impost sobre els beneficis  
BT1  impost sobre la renda  
RT  benefici  

impost sobre consums específics  
USE  impost especial (2446) 

impost sobre el capital  
MT  2446 fiscalitat  
NT1  drets de registre  
NT1  impost sobre el patrimoni  
NT1  impost sobre transmissions patrimonials  
RT  impost directe  

impost sobre el CO2  
USE  impost ecològic (5206) 

impost sobre el consum  
MT  2446 fiscalitat  
UF  gravamen sobre el consum  
UF  impost de consum  
UF  impost sobre la despesa  
NT1  gravamen sobre les exportacions  
NT1  gravamen sobre les importacions  
NT1  impost de circulació  
NT1  impost del timbre  
NT1  impost especial  
NT1  impost sobre els carburants  
NT1  IVA  

NT2  tipus de l’IVA  
RT  consum  
RT  impost indirecte  

impost sobre el consum d’energia  
USE  impost ecològic (5206) 

impost sobre el patrimoni  
MT  2446 fiscalitat  
BT1  impost sobre el capital  
RT  riquesa  

impost sobre el petroli, derivats i similars  
USE  impost sobre els carburants (2446) 

impost sobre el tràfic d’empreses  
USE  IVA (2446) 

impost sobre el valor afegit  
USE  IVA (2446) 

impost sobre el volum de negocis  
USE  IVA (2446) 

impost sobre els abocaments  
USE  impost ecològic (5206) 

impost sobre els beneficis  
USE  impost sobre beneficis (2446) 
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impost sobre els carburants  
MT  2446 fiscalitat  
UF  impost sobre el petroli, derivats i similars  
UF  impost sobre la gasolina  
BT1  impost sobre el consum  
RT  carburant  
RT  preu del transport  

impost sobre els productes contaminants  
USE  impost ecològic (5206) 

impost sobre els rendiments del treball personal  
USE  impost sobre els salaris (2446) 

impost sobre els salaris  
SN  Pagat pel qui dóna feina en proporció als sala-

ris abonats.  
MT  2446 fiscalitat  
UF  impost sobre els rendiments del treball per-

sonal  
BT1  impost sobre la renda  
RT  retenció  
RT  salari  

impost sobre els vehicles de motor  
USE  impost de circulació (2446) 

impost sobre finques rústiques  
USE  contribució territorial (2446) 

impost sobre herències  
USE  impost sobre transmissions patrimonials 

(2446) 

impost sobre herències, llegats i donacions  
USE  impost sobre transmissions patrimonials 

(2446) 

impost sobre l’increment de valor dels terrenys  
USE  impost de plusvàlua (2446) 

impost sobre la circulació de vehicles  
USE  impost de circulació (2446) 

impost sobre la contaminació  
USE  impost ecològic (5206) 

impost sobre la despesa  
USE  impost sobre el consum (2446) 

impost sobre la gasolina  
USE  impost sobre els carburants (2446) 

impost sobre la plusvàlua  
USE  impost de plusvàlua (2446) 

impost sobre la propietat territorial  
USE  contribució territorial (2446) 

impost sobre la renda  
SN  Impost que han de pagar les persones físiques 

sobre tota la renda, i que inclou tant les rendes 
professionals com les del patrimoni.  

MT  2446 fiscalitat  
NT1  contribució territorial  
NT1  impost de plusvàlua  
NT1  impost per activitats professionals  
NT1  impost sobre beneficis  
NT1  impost sobre els salaris  
NT1  impost sobre la renda de les persones físi-

ques  
NT1  impost sobre les rendes de capital  

NT1  impost sobre societats  
RT  doble imposició  
RT  impost directe  
RT  renda  

impost sobre la renda de les persones físiques  
MT  2446 fiscalitat  
UF  IRPF  
BT1  impost sobre la renda  

impost sobre la renda de les societats  
USE  impost sobre societats (2446) 

impost sobre les rendes de capital  
MT  2446 fiscalitat  
BT1  impost sobre la renda  

impost sobre societats  
MT  2446 fiscalitat  
UF  impost de societats  
UF  impost sobre la renda de les societats  
BT1  impost sobre la renda  
RT  benefici  
RT  persona jurídica  
RT  societat  

impost sobre successions  
USE  impost sobre transmissions patrimonials 

(2446) 

impost sobre successions hereditàries  
USE  impost sobre transmissions patrimonials 

(2446) 

impost sobre transmissions patrimonials  
MT  2446 fiscalitat  
UF  impost de successions i donacions  
UF  impost sobre herències  
UF  impost sobre herències, llegats i donacions  
UF  impost sobre successions  
UF  impost sobre successions hereditàries  
BT1  impost sobre el capital  
RT  dret successori  
RT  transmissió de la propietat  

impost territorial  
USE  contribució territorial (2446) 

impostos, botiga lliure d’  
USE  venda lliure d’impostos (2031) 

impostos, declaració d’  
USE  declaració fiscal (2446) 

impostos, desgravació d’  
USE  deducció fiscal (2446) 

impostos, evasió d’  
USE  evasió fiscal (2446) 

impostos, exempció d’  
USE  exempció fiscal (2446) 

impostos, exoneració d’  
USE  exempció fiscal (2446) 

impostos, preu sense — (2451) 

impostos, recaptació d’ — (2446) 

impostos, recaptador d’  
USE  recaptació d’impostos (2446) 

impostos, venda lliure d’ — (2031) 

impremta  
MT  3226 comunicació  
UF  fotocomposició  
UF  indústria gràfica  
UF  offset  
UF  tipografia  
BT1  indústria del llibre  

BT2  indústria de la comunicació  
RT  belles arts  
RT  monografia  
RT  publicació  

imprès  
USE  formulari (3221) 

impressora  
MT  3236 informàtica i tractament de dades  
UF  impressora làser  
BT1  unitat perifèrica  

BT2  equip informàtic  
BT3  indústria informàtica  

impressora làser  
USE  impressora (3236) 

improcedència  
USE  admissibilitat (1221) 

improcedent, acomiadament — (4406) 

impugnació d’un testimoni  
USE  recusació (1221) 

impugnació d’una testificació  
USE  recusació (1221) 

impunitat  
MT  1216 dret penal  
BT1  responsabilitat criminal  

imputació comptable  
MT  4026 gestió comptable  
BT1  gestió comptable  

in, cash  
USE  banca electrònica (2416) 

in, país  
USE  país participant (2406) 

in vitro, fecundació — (2806) 

inactivitat laboral  
USE  població no activa (4411) 

inadmissibilitat  
USE  admissibilitat (1221) 

INBAD  
USE  ensenyament a distància (3206) 

incandescent, làmpada  
USE  material d’enllumenat (6826) 

incapacitat jurídica  
USE  capacitat jurídica (1211) 

incapacitat laboral  
MT  4416 condicions i organització del treball  
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BT1  seguretat en el treball  
BT2  condició de treball  

RT  assegurança d’invalidesa  

incapacitat laboral, prestació per  
USE  assegurança d’invalidesa (2836) 

INCB  
USE  Junta Internacional de Fiscalització d’Estupe-

faents (7606) 

incendi  
MT  5216 deterioració del medi ambient  
UF  incendi forestal  
BT1  degradació del medi ambient  
RT  lluita contra incendis  

incendi de les collites, assegurança d’  
USE  assegurança agrícola (2431) 

incendi forestal  
USE  incendi (5216) 

incendi, risc d’  
USE  risc industrial (5206) 

incendiària, arma — (0821) 

incendis, assegurança d’  
USE  assegurança de danys (2431) 

incendis, lluita contra — (5206) 

incendis, prevenció d’  
USE  prevenció de riscs (5206) 

incentiu  
USE  prima salarial (4421) 

incentiu fiscal  
MT  2446 fiscalitat  
BT1  política fiscal  
RT  política industrial  
RT  promoció d’inversions  
RT  zona franca industrial  

incineració  
USE  mort (2826) 

incineració de deixalles  
USE  incineració de residus (5206) 

incineració de residus  
MT  5206 política del medi ambient  
UF  incineració de deixalles  
UF  planta incineradora  
BT1  eliminació de residus  

BT2  gestió de residus  

incineradora, planta  
USE  incineració de residus (5206) 

inclemència atmosfèrica  
USE  intempèrie (5216) 

inclòs, viatge amb tot — (4811) 

inclusió social  
USE  integració social (2826) 

incobrable, deute  
USE  crèdits per cobrar (1211) 

incobrables, crèdits  
USE  crèdits per cobrar (1211) 

incompatibilitat  
SN  Prohibició d’acumular un mandat electoral i una 

altra funció considerada perjudicial per a l’exer-
cici del dit mandat.  

MT  0421 parlament  
BT1  parlamentari  

*incompatibilitat de càrrec públic  
*MT  0431 vida política i seguretat pública  
*BT1  càrrec públic  

*BT2  política  

*incompatibilitat laboral  
*MT  0436 poder executiu i administració pública  
*BT1  funció pública  

*BT2  organització administrativa  

incompetència professional  
USE  qualificació professional (4411) 

incompetència, recurs per  
USE  recurs d’anul·lació (1221) 

incompliment, comprovació de l’  
USE  procediment CE per infracció (1011) 

incompliment d’un estat, recurs per  
USE  recurs per incompliment (1221) 

incompliment del dret comunitari  
MT  1011 dret de la Unió Europea  
UF  incompliment del tractat CE  
UF  infracció del dret comunitari  
UF  infracció del tractat CE  
UF  violació del dret comunitari  
UF  violació del tractat CE  
BT1  aplicació del dret comunitari  

BT2  dret comunitari  
NT1  denúncia davant la Comissió  
NT1  frau a la Unió Europea  
NT1  procediment CE per infracció  
NT1  sanció comunitària  
RT  recurs contenciós comunitari  

incompliment del tractat CE  
USE  incompliment del dret comunitari (1011) 

incompliment, denúncia per  
USE  denúncia davant la Comissió (1011) 

incompliment, reclamació per  
USE  denúncia davant la Comissió (1011) 

incompliment, recurs per — (1221) 

incomunicació del detingut  
USE  règim penitenciari (1216) 

*inconstitucionalitat, qüestió d’ — (1206) 

*inconstitucionalitat, recurs d’ — (1206) 

inconvenients específics, zona amb  
USE  zona agrària desfavorida (5606) 

incorporació de la dona a l’exèrcit  
USE  servei militar de la dona (0821) 

Incoterms  
SN  Regles internacionals per a la interpretació de 

terminologia comercial.  
MT  2021 comerç internacional  
UF  normes sobre els termes comercials  
BT1  comerç internacional  
RT  norma internacional  
RT  terminologia  

increment de valor dels terrenys, impost sobre l’  
USE  impost de plusvàlua (2446) 

incunable  
MT  3221 documentació  
BT1  document  

indagatòria  
USE  investigació judicial (1221) 

indemnització  
MT  1211 dret civil  
UF  compensació  
UF  reparació del dany causat  
UF  rescabalament  
BT1  responsabilitat  

BT2  dret civil  
RT  acció per responsabilitat civil  
RT  indemnització de l’assegurança  
RT  indemnització per acomiadament  
RT  justícia reparadora  
RT  principi qui contamina paga  
RT  víctima  

indemnització de l’assegurança  
MT  2431 assegurances  
BT1  pòlissa d’assegurança  

BT2  assegurança  
RT  indemnització  

indemnització de secretariat  
USE  subsidi de secretariat (0421) 

indemnització funerària  
USE  indemnització per traspàs (2836) 

indemnització parlamentària  
USE  assignació parlamentària (0421) 

indemnització per accident de treball  
USE  assegurança d’accidents de treball (2836) 

indemnització per acomiadament  
MT  4406 ocupació  
BT1  acomiadament  

BT2  cessament d’ocupació  
RT  indemnització  

indemnització per traspàs  
MT  2836 protecció social  
UF  indemnització funerària  
UF  subsidi per defunció  
BT1  prestació social  

BT2  seguretat social  
RT  mort  

indemnització vitalícia per abandó  
USE  cessament d’activitat agrícola (5611) 

independència agroalimentària  
USE  independència alimentària (0806) 
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independència alimentària  
MT  0806 política internacional  
UF  autoabastament alimentari  
UF  dependència alimentària  
UF  independència agroalimentària  
BT1  independència nacional  
RT  política de producció agrícola  

independència de la justícia  
MT  1226 organització de la justícia  
BT1  sistema judicial  
RT  separació de poders  

independència econòmica  
MT  0806 política internacional  
UF  autonomia econòmica  
UF  dependència econòmica  
BT1  independència nacional  
RT  interdependència econòmica  
RT  país en desenvolupament  

independència energètica  
MT  6606 política energètica  
UF  dependència energètica  
BT1  política energètica  

independència, guerra d’ — (0816) 

independència nacional  
MT  0806 política internacional  
UF  dependència nacional  
UF  independència política  
NT1  autodeterminació  
NT1  colonialisme  
NT1  descolonització  
NT1  independència alimentària  
NT1  independència econòmica  
NT1  independència tecnològica  
NT1  moviment d’alliberament nacional  
NT1  unificació nacional  
RT  guerra d’independència  
RT  moviment autonomista  
RT  sobirania nacional  

independència política  
USE  independència nacional (0806) 

independència tecnològica  
MT  0806 política internacional  
UF  dependència tecnològica  
BT1  independència nacional  
RT  coneixements tècnics  
RT  fàbrica clau en mà  
RT  país en desenvolupament  
RT  transferència de tecnologia  

independent, comerç — (2036) 

independent de Papua Nova Guinea, estat  
USE  Papua Nova Guinea (7226+7231) 

independent de Samoa, estat  
USE  Samoa (7226+7231) 

independent, parlamentari  
USE  no agrupat (0421) 

independent, professió — (4411) 

independent, treballador  
USE  professió independent (4411) 

independents (NEI), nous estats  
USE  Comunitat d’Estats Independents (7621) 

Independents, Comunitat d’Estats — (7621) 

*índex d’audiència  
*USE  programa audiovisual (3226) 

índex de contaminació  
USE  grau de contaminació (5206) 

índex de desocupació  
USE  atur (4406) 

índex de preus  
SN  Instrument per mesurar l’evolució del conjunt 

dels preus.  
MT  2451 preus  
UF  indicador de preus  
UF  índex pivot  
UF  nivell de preus  
BT1  política de preus  
RT  cost de la vida  
RT  poder adquisitiu  

índex de producció  
USE  estadística de producció (6406) 

índex de reproducció  
USE  natalitat (2816) 

índex del cost de la vida  
USE  cost de la vida (1611) 

índex pivot  
USE  índex de preus (2451) 

indexació de preus  
MT  2451 preus  
BT1  política de preus  
RT  indexació de salaris  

indexació de salaris  
MT  4421 administració i remuneració del personal  
BT1  fixació del salari  

BT2  política salarial  
RT  indexació de preus  

indexació documental  
MT  3221 documentació  
UF  descriptor  
BT1  anàlisi de la informació  

BT2  documentació  

indi  
USE  població autòctona (2816) 

Índia  
MT  7226 Àsia-Oceania  
MT  7231 geografia econòmica  
UF  República de l’Índia  
BT1  Àsia del Sud  
BT1  països de la SAARC  
RT  qüestió del Caixmir  

Índia i el Pakistan, contenciós entre l’  
USE  qüestió del Caixmir (0816) 

Índia, República de l’  
USE  Índia (7226+7231) 

Índic, oceà — (5211) 

Índic, regió de l’oceà  
USE  oceà Índic (5211) 

Índic, territoris britànics de l’oceà — (7241) 

indicació geogràfica protegida (IGP)  
USE  denominació d’origen (2031) 

indicador ambiental  
MT  5206 política del medi ambient  
UF  indicador del medi ambient  
UF  indicador mediambiental  
UF  indicador verd  
BT1  política de medi ambient  

indicador de divergència  
SN  Indica la posició i l’evolució del curs d’una mo-

neda del sistema monetari europeu respecte a 
l’ecu.  

MT  2406 relacions monetàries  
BT1  euro  

BT2  moneda europea  
BT3  sistema monetari europeu  

indicador de preus  
USE  índex de preus (2451) 

indicador del medi ambient  
USE  indicador ambiental (5206) 

indicador demogràfic  
USE  estadística demogràfica (2816) 

indicador econòmic  
MT  1631 anàlisi econòmica  
BT1  anàlisi econòmica  
RT  balança comercial  
RT  indicador social  
RT  producte nacional brut  
RT  producte regional brut  

indicador mediambiental  
USE  indicador ambiental (5206) 

indicador social  
MT  2821 marc social  
BT1  anàlisi sociològica  
RT  indicador econòmic  

indicador verd  
USE  indicador ambiental (5206) 

indicatiu al productor, preu  
USE  preu indicatiu (2451) 

indicatiu del mercat, preu  
USE  preu indicatiu (2451) 

indicatiu, preu — (2451) 

indicativa, planificació  
USE  planificació econòmica (1606) 

indiferenciada, cèl·lula  
USE  cèl·lula mare (3606) 

indígena  
USE  població autòctona (2816) 

indígena, població  
USE  població autòctona (2816) 
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indigent  
USE  pobresa (1626) 

indirecta, democràcia  
USE  democràcia representativa (0406) 

indirecte, impost — (2446) 

indirecte, sufragi — (0416) 

individu, desenvolupament de l’  
USE  desenvolupament personal (2826) 

individu, dret de l’ — (1236) 

individual CECA, decisió — (1011) 

individual de control, full  
USE  documentació del vehicle (4806) 

individual, empresa — (4011) 

individual, habitatge — (2846) 

individual, llibertat  
USE  dret de l’individu (1236) 

individual, ordinador  
USE  microordinador (3236) 

individual, transport — (4811) 

indivisió  
USE  divisió de la propietat (1211) 

Indonèsia  
MT  7226 Àsia-Oceania  
MT  7231 geografia econòmica  
UF  República d’Indonèsia  
BT1  Sud-est asiàtic  
BT1  país de l’APEC  
BT1  països de l’OPEP  
BT1  països de l’ASEAN  
NT1  Bali  
NT1  Borneo  
NT1  Irian Jaya  
NT1  Java  
NT1  Moluques  
NT1  Sulawesi  
NT1  Sumatra  
NT1  Timor  

Indonèsia, República d’  
USE  Indonèsia (7226+7231) 

indret històric  
MT  2831 cultura i religió  
UF  emplaçament històric  
UF  jaciment arqueològic  
UF  jaciment prehistòric  
BT1  patrimoni cultural  

BT2  política cultural  

indult  
USE  prescripció de la pena (1216) 

*indústria  
*USE  sector secundari (1621) 

indústria aeroespacial  
MT  6821 indústria mecànica  
BT1  indústria mecànica  

RT  aerodinàmica  
RT  ciència de l’espai  
RT  indústria punta  
RT  investigació industrial  
RT  militarització de l’espai  
RT  nova tecnologia  
RT  política espacial  
RT  satèl·lit  
RT  transport espacial  

indústria aeronàutica  
MT  6821 indústria mecànica  
BT1  indústria mecànica  
RT  avió  
RT  indústria punta  
RT  nova tecnologia  
RT  transport aeri  

indústria agrària  
SN  Conjunt d’activitats industrials de transformació 

dels productes d’origen agrícola.  
MT  6031 indústria agroalimentària  
UF  indústria agrícola  
UF  indústria de transformació de productes agrí-

coles  
UF  transformació de productes agrícoles  
BT1  indústria agroalimentària  
RT  bioindústria  
RT  relació agricultura-indústria  

indústria agrícola  
USE  indústria agrària (6031) 

indústria agroalimentària  
SN  Conjunt d’activitats lligades a l’alimentació com 

ara la producció, la conservació, la transforma-
ció i la distribució.  

MT  6031 indústria agroalimentària  
UF  comercialització de productes agroalimentaris  
NT1  indústria agrària  
NT1  indústria del tabac  
NT1  producció alimentària  
NT1  química alimentària  
RT  bioindústria  
RT  transformació alimentària  

indústria, ajuda a la — (1606) 

indústria alimentària  
MT  6031 indústria agroalimentària  
NT1  confiteria  
NT1  forn de pa  
NT1  indústria càrnia  
NT1  indústria conservera  
NT1  indústria de begudes  
NT1  indústria de galetes  
NT1  indústria formatgera  
NT1  indústria làctia  
NT1  indústria molinera  
NT1  indústria sucrera  
NT1  molí d’oli  
NT1  pastisseria  
NT1  restauració col·lectiva  
RT  indústria del fred  
RT  indústria pesquera  
RT  legislació alimentària  
RT  relació agricultura-indústria  
RT  tecnologia alimentària  

indústria armamentista  
USE  indústria d’armaments (0821) 

indústria audiovisual  
MT  3226 comunicació  
UF  sector audiovisual  
BT1  indústria de la comunicació  
RT  arts visuals  
RT  document audiovisual  
RT  música  
RT  suport d’enregistrament  
RT  suport enregistrat  

indústria, cambra de comerç i d’ — (2006) 

indústria carbonera  
MT  6611 indústries carbonera i minera  
UF  indústria de l’hulla  
UF  indústria del carbó  
NT1  carbó  

NT2  coc  
NT2  lignit  

NT1  mineria del carbó  
NT1  política carbonera  
NT1  química del carboni  
NT1  tractament del carbó  

indústria càrnia  
MT  6031 indústria agroalimentària  
UF  escorxador  
UF  sala d’especejament de carns  
BT1  indústria alimentària  
RT  carn  
RT  inspecció veterinària  
RT  producte carni  
RT  sacrifici d’animals  

indústria cinematogràfica  
MT  3226 comunicació  
UF  distribució de pel·lícules  
UF  sala cinematogràfica  
UF  sector cinematogràfic  
BT1  indústria de la comunicació  
NT1  producció cinematogràfica  
RT  cinematografia  
RT  document audiovisual  

indústria conservera  
MT  6031 indústria agroalimentària  
UF  indústria de la conserva  
BT1  indústria alimentària  
RT  conservació d’aliments  
RT  producte en conserva  

indústria cosmètica  
MT  6811 química  
BT1  paraquímica  
NT1  producte cosmètic  
RT  indústria d’articles de luxe  

indústria cultural  
MT  2831 cultura i religió  
BT1  política cultural  
RT  cultura  
RT  indústria de la comunicació  

indústria d’adobs  
MT  6811 química  
UF  producció d’adobs  
BT1  indústria química bàsica  

BT2  indústria química  
RT  adob  
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indústria d’armaments  
MT  0821 defensa  
UF  indústria armamentista  
BT1  política d’armament  
RT  armament  
RT  indústria punta  
RT  investigació militar  
RT  nova tecnologia  

indústria d’articles de luxe  
MT  6846 indústries diverses  
UF  article de luxe  
BT1  indústria diversa  
RT  beguda alcohòlica  
RT  indústria cosmètica  
RT  indústria de l’automòbil  
RT  indústria de la confecció  
RT  pelleteria  

indústria d’instruments de precisió  
USE  mecànica de precisió (6821) 

indústria de begudes  
MT  6031 indústria agroalimentària  
UF  cerveseria  
UF  destil·leria  
UF  indústria vinícola  
UF  malteria  
BT1  indústria alimentària  
RT  beguda  
RT  destil·lació  
RT  malt  

indústria de colorants  
MT  6811 química  
UF  producció de colorants  
BT1  indústria química bàsica  

BT2  indústria química  
NT1  colorant  
RT  colorant alimentari  

indústria de galetes  
MT  6031 indústria agroalimentària  
BT1  indústria alimentària  

indústria de l’acer  
USE  indústria siderúrgica (6816) 

indústria de l’adobament  
USE  indústria del cuir (6841) 

indústria de l’automòbil  
MT  6821 indústria mecànica  
UF  construcció d’automòbils  
BT1  indústria mecànica  
RT  automòbil  
RT  indústria d’articles de luxe  
RT  transport per carretera  
RT  vehicle de motor  

indústria de l’hulla  
USE  indústria carbonera (6611) 

indústria de la bicicleta  
USE  bicicleta i motocicleta (6821) 

indústria de la ceràmica  
USE  ceràmica (6846) 

indústria de la comunicació  
MT  3226 comunicació  
NT1  edició  

NT2  dipòsit legal  
NT2  edició electrònica  
NT2  editorial  
NT2  termini d’edició  

NT1  indústria audiovisual  
NT1  indústria cinematogràfica  

NT2  producció cinematogràfica  
NT1  indústria de programes  

NT2  producció audiovisual  
NT3  coproducció audiovisual  

NT2  programa audiovisual  
NT1  indústria de telecomunicacions  
NT1  indústria del llibre  

NT2  impremta  
NT1  llibreria  
NT1  professió de la comunicació  
NT1  tecnologia de la informació  
RT  cultura  
RT  equip electrònic  
RT  indústria cultural  
RT  indústria de la informació  
RT  microelectrònica  

Indústria de la Comunitat Europea, Unió de Con-
federacions de la  
USE  BusinessEurope (7611+7626) 

indústria de la confecció  
MT  6841 indústria del cuir i indústria tèxtil  
UF  confecció  
UF  indústria de la moda  
UF  indústria del vestit  
BT1  indústria tèxtil  
NT1  vestit  
RT  indústria d’articles de luxe  

indústria de la conserva  
USE  indústria conservera (6031) 

indústria de la construcció  
MT  6831 construcció i obres públiques  
UF  edificació  
NT1  construcció metàl·lica  
NT1  edifici  
NT1  equip de construcció  
NT1  material de construcció  

NT2  ciment  
NT2  formigó  
NT2  guix  
NT2  maó  
NT2  material refractari  
NT2  panell de construcció  
NT2  pedra  
NT2  revestiment del terra  

NT1  prefabricació  
NT1  tècnica de construcció  
RT  indústria del vidre  
RT  obres públiques  
RT  política de construcció  

indústria de la fusta  
MT  6836 indústria de la fusta  
UF  tractament de la fusta  
NT1  fusteria  
NT1  indústria de pasta i paper  

NT2  cartó  
NT2  paper  

NT1  indústria del moble  

NT1  producte de fusta  
NT2  carbó vegetal  
NT2  cel·lulosa  
NT2  contraplacat  
NT2  fibra de fusta  
NT2  fusta aglomerada  
NT2  fusta per a la construcció  
NT2  fusta tropical  
NT2  llenya  
NT2  residu de la fusta  
NT2  resina  
NT2  suro  

NT1  serradora  
RT  explotació forestal  
RT  producció de fusta  
RT  silvicultura  

indústria de la informació  
MT  3231 informació i tractament de la informació  
BT1  política d’informació  
RT  indústria de la comunicació  
RT  indústria informàtica  
RT  tractament de la informació  

indústria de la joguina  
MT  6846 indústries diverses  
UF  joguina  
BT1  indústria diversa  
RT  joc  

indústria de la moda  
USE  indústria de la confecció (6841) 

indústria de la motocicleta  
USE  bicicleta i motocicleta (6821) 

indústria de la pell  
USE  pelleteria (6841) 

indústria de màquines eina  
MT  6821 indústria mecànica  
BT1  indústria mecànica  
RT  màquina eina  

indústria de matèries plàstiques  
MT  6811 química  
UF  producció de matèries plàstiques  
BT1  indústria química bàsica  

BT2  indústria química  
NT1  matèria plàstica  

NT2  polímer  
RT  producte d’envasament  

indústria de pasta i paper  
MT  6836 indústria de la fusta  
UF  indústria del cartó  
UF  indústria del paper  
UF  indústria paperera  
UF  paperera  
BT1  indústria de la fusta  
NT1  cartó  
NT1  paper  
RT  indústria del llibre  
RT  producte d’envasament  
RT  reciclatge de residus  

indústria de plaguicides  
MT  6811 química  
BT1  indústria química bàsica  

BT2  indústria química  
RT  bioindústria  
RT  producte fitosanitari  
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indústria de programes  
MT  3226 comunicació  
BT1  indústria de la comunicació  
NT1  producció audiovisual  

NT2  coproducció audiovisual  
NT1  programa audiovisual  
RT  radiodifusió  
*RT  televisió  

indústria de serveis  
MT  6846 indústries diverses  
BT1  indústria diversa  
NT1  assessorament i peritatge  
NT1  bugaderia  
NT1  perruqueria i bellesa  
NT1  personal de serveis  
NT1  seguretat i vigilància  
NT1  taxi  
RT  empresa de serveis  
RT  prestació de serveis  
RT  programa integrat de desenvolupament  
RT  sector terciari  
RT  turisme  

indústria de telecomunicacions  
MT  3226 comunicació  
UF  sector de telecomunicacions  
BT1  indústria de la comunicació  
RT  indústria electrònica  
RT  telemàtica  

indústria de transformació  
MT  6806 política i estructura industrials  
UF  indústria manufacturera  
UF  indústria transformadora  
BT1  estructura industrial  
RT  producte manufacturat  
RT  producte semiacabat  

indústria de transformació de productes agríco-
les  
USE  indústria agrària (6031) 

indústria del buit  
MT  6846 indústries diverses  
RT  conservació d’aliments  
RT  envasament  

indústria del calçat  
MT  6841 indústria del cuir i indústria tèxtil  
UF  calçat a mida  
BT1  indústria del cuir  

indústria del carbó  
USE  indústria carbonera (6611) 

indústria del cartó  
USE  indústria de pasta i paper (6836) 

indústria del cautxú  
MT  6811 química  
UF  article de cautxú  
UF  producció de cautxú  
UF  producte de cautxú  
BT1  indústria química  
NT1  cautxú natural  
NT1  cautxú sintètic  
NT1  pneumàtic  

indústria del ciment  
USE  ciment (6831) 

indústria del cuir  
MT  6841 indústria del cuir i indústria tèxtil  
UF  indústria de l’adobament  
UF  producció de cuir  
NT1  cuir  
NT1  indústria del calçat  
NT1  marroquineria i guanteria  
NT1  pelleteria  

indústria del fred  
MT  6846 indústries diverses  
UF  fred industrial  
RT  conservació d’aliments  
RT  indústria alimentària  
RT  instal·lació frigorífica  

indústria del gas  
MT  6616 indústria petroliera  
BT1  gas natural  

BT2  hidrocarbur  
RT  indústria energètica  

indústria del llibre  
MT  3226 comunicació  
UF  enquadernació  
UF  llibre  
BT1  indústria de la comunicació  
NT1  impremta  
RT  document  
RT  indústria de pasta i paper  

indústria del medi ambient  
USE  economia del medi ambient (5206) 

indústria del moble  
MT  6836 indústria de la fusta  
BT1  indústria de la fusta  
RT  mobiliari metàl·lic  

indústria del paper  
USE  indústria de pasta i paper (6836) 

indústria del petroli  
USE  indústria petroliera (6616) 

indústria del software  
USE  software (3236) 

indústria del tabac  
MT  6031 indústria agroalimentària  
UF  cigar  
UF  cigarret  
UF  puro  
BT1  indústria agroalimentària  
RT  tabac  

indústria del vestit  
USE  indústria de la confecció (6841) 

indústria del vidre  
MT  6811 química  
UF  transformació del vidre  
UF  vidrieria  
BT1  indústria química  
NT1  fibra de vidre  
NT1  vidre  
RT  indústria de la construcció  

indústria diversa  
MT  6846 indústries diverses  
NT1  article d’esport  
NT1  article de decoració  

NT1  article de parament  
NT1  article de regal  
NT1  article de tocador  
NT1  eina de bricolatge  
NT1  indústria d’articles de luxe  
NT1  indústria de la joguina  
NT1  indústria de serveis  

NT2  assessorament i peritatge  
NT2  bugaderia  
NT2  perruqueria i bellesa  
NT2  personal de serveis  
NT2  seguretat i vigilància  
NT2  taxi  

NT1  indústria fotogràfica  
NT1  instrument de música  
NT1  joieria i orfebreria  
NT1  material d’oficina  

indústria ecològica  
USE  tecnologia neta (6411) 

indústria editorial  
USE  edició (3226) 

indústria elèctrica  
MT  6621 indústries nuclear i elèctrica  
NT1  energia elèctrica  
NT1  energia hidroelèctrica  
NT1  instal·lació hidroelèctrica  
NT1  planta elèctrica  
RT  indústria electrotècnica  
RT  indústria electrònica  
RT  indústria energètica  
RT  joc automàtic  

indústria electromecànica  
USE  indústria electrotècnica (6826) 

indústria electrònica  
MT  6826 electrònica i electrotècnia  
NT1  aparell de radiació  
NT1  aparell electrònic  
NT1  component electrònic  
NT1  equip electrònic  
NT1  màquina d’oficina  
NT1  microelectrònica  
RT  electrònica  
RT  indústria de telecomunicacions  
RT  indústria elèctrica  
RT  indústria informàtica  
RT  residu electrònic  

indústria electrotècnica  
MT  6826 electrònica i electrotècnia  
UF  article electromecànic  
UF  equip electromecànic  
UF  equipament electromecànic  
UF  indústria electromecànica  
UF  material electromecànic  
UF  producció electromecànica  
NT1  cable elèctric  
NT1  electrodomèstic  
NT1  màquina elèctrica  

NT2  màquina elèctrica industrial  
NT1  material d’enllumenat  
NT1  material elèctric  

NT2  acumulador elèctric  
NT1  material electromagnètic  
RT  eina de bricolatge  
RT  electrotècnia  
RT  indústria elèctrica  
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RT  joc automàtic  
RT  residu electrònic  

indústria energètica  
MT  6606 política energètica  
NT1  combustible  

NT2  combustible fòssil  
NT3  torba  

NT2  gas  
NT3  jaciment de gas  

NT1  conversió de l’energia  
NT1  energia bruta  
NT1  producte energètic  
NT1  tecnologia energètica  

NT2  pila de combustible  
RT  indústria del gas  
RT  indústria elèctrica  
RT  indústria nuclear  

indústria europea  
USE  espai industrial europeu (6806) 

indústria exportadora  
MT  6806 política i estructura industrials  
BT1  estructura industrial  
RT  política d’exportació  

indústria extractiva  
USE  extracció minera (6611) 

indústria farmacèutica  
MT  2841 sanitat  
UF  producció farmacèutica  
NT1  producte farmacèutic  

NT2  hormona  
NT2  medicament  
NT3  antibiòtic  
NT3  medicament de venda lliure  
NT3  medicament genèric  

NT2  producte homeopàtic  
NT2  substància psicotròpica  
NT3  estimulant  
NT3  estupefaent  
NT3  tranquil·litzant  

NT2  vacuna  
NT2  vitamina  

NT1  producte veterinari  
NT2  medicament veterinari  

RT  bioindústria  
RT  indústria química  
RT  legislació farmacèutica  

indústria ferroviària  
MT  6821 indústria mecànica  
BT1  indústria mecànica  
RT  transport ferroviari  

indústria, finançament de la — (6806) 

indústria formatgera  
MT  6031 indústria agroalimentària  
BT1  indústria alimentària  
RT  formatge  

indústria fotogràfica  
MT  6846 indústries diverses  
UF  material fotogràfic  
BT1  indústria diversa  
RT  arts visuals  
RT  fotoquímica  
RT  indústria òptica  
RT  reproducció de documents  

indústria gastronòmica  
MT  2826 vida social  
UF  bar restaurant  
UF  cafeteria  
UF  cafè restaurant  
UF  restaurant  
BT1  turisme  

BT2  lleure  
NT1  professió gastronòmica  
RT  aliment preparat  
RT  restauració col·lectiva  

indústria gràfica  
USE  impremta (3226) 

indústria hotelera  
MT  2826 vida social  
UF  habitació d’hotel  
UF  hostal  
UF  hostaleria  
UF  hotel  
UF  ram de l’hostaleria  
BT1  turisme  

BT2  lleure  
NT1  professió hotelera  

Indústria i de Navegació, Cambra de Comerç, d’  
USE  cambra de comerç i d’indústria (2006) 

indústria informàtica  
MT  3236 informàtica i tractament de dades  
NT1  equip informàtic  

NT2  ordinador  
NT3  microordinador  

NT2  targeta d’ampliació  
NT2  unitat perifèrica  
NT3  escàner  
NT3  impressora  
NT3  lector de discos  
NT3  pantalla  

NT1  software  
NT2  llenguatge de programació  
NT2  sistema de gestió de bases de dades  
NT2  sistema operatiu  
NT2  virus informàtic  

RT  electrònica  
RT  indústria de la informació  
RT  indústria electrònica  
RT  ofimàtica  
RT  suport d’informació  

indústria làctia  
MT  6031 indústria agroalimentària  
UF  lleteria  
BT1  indústria alimentària  
RT  explotació lletera  
RT  producció lletera  
RT  producte lacti  

indústria lleugera  
MT  6806 política i estructura industrials  
BT1  estructura industrial  

indústria manufacturera  
USE  indústria de transformació (6806) 

indústria mecànica  
MT  6821 indústria mecànica  
NT1  bicicleta i motocicleta  
NT1  construcció naval  
NT1  eines  
NT1  indústria aeroespacial  

NT1  indústria aeronàutica  
NT1  indústria de l’automòbil  
NT1  indústria de màquines eina  
NT1  indústria ferroviària  
NT1  mecànica general  
RT  investigació industrial  
RT  mecanització  

indústria metal·lúrgica  
MT  6816 metal·lúrgia i siderúrgia  
UF  tecnologia del metall  
NT1  electrometal·lúrgia  
NT1  ferreria  
NT1  fusteria metàl·lica  
NT1  llauneria i ganiveteria  
NT1  mobiliari metàl·lic  
NT1  perns i cargols  
NT1  producte de forja  
NT1  producte metàl·lic  
NT1  pulverimetal·lúrgia  
NT1  revestiment de metalls  
NT1  subproducte metàl·lic  
NT1  treball dels metalls  

indústria minera  
MT  6611 indústries carbonera i minera  
NT1  explotació del mineral  

NT2  extracció minera  
NT2  material de perforació profunda  
NT2  perforació  
NT3  perforació al mar  

NT1  explotació minera  
NT1  jaciment de mineral  
NT1  producció minera  
NT1  prospecció minera  
NT1  tractament del mineral  
RT  exhauriment de recursos  
RT  recurs mineral  

indústria mitjana  
MT  6806 política i estructura industrials  
BT1  petita i mitjana indústria  

BT2  estructura industrial  

indústria molinera  
MT  6031 indústria agroalimentària  
UF  molineria  
BT1  indústria alimentària  
RT  farina de cereal  

indústria naval  
USE  construcció naval (6821) 

indústria neta  
USE  tecnologia neta (6411) 

indústria nuclear  
MT  6621 indústries nuclear i elèctrica  
NT1  política nuclear  

NT2  investigació nuclear  
NT1  seguretat nuclear  

NT2  accident nuclear  
NT2  radioactivitat  
NT2  radioprotecció  

NT1  tecnologia nuclear  
NT2  enriquiment del combustible  
NT2  fissió nuclear  
NT2  fusió nuclear  
NT2  prova nuclear  
NT2  química nuclear  
NT2  refredament del reactor  
NT2  reprocessament del combustible  
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RT  combustible nuclear  
RT  indústria energètica  

indústria òptica  
MT  6821 indústria mecànica  
UF  lents de contacte  
UF  òptica de precisió  
UF  ulleres  
UF  vidre òptic  
BT1  mecànica de precisió  
RT  indústria fotogràfica  
RT  òptica  

indústria paperera  
USE  indústria de pasta i paper (6836) 

indústria pesant  
MT  6806 política i estructura industrials  
BT1  estructura industrial  

indústria pesquera  
MT  5641 pesca  
UF  activitat pesquera  
UF  pesca  
NT1  estadística pesquera  
NT1  pesca industrial  
NT1  pesca tradicional  
NT1  pescador  
NT1  producte pesquer  

NT2  peix fresc  
RT  indústria alimentària  
RT  Organització de Pesqueries de l’Atlàntic del 

Nord-oest  
RT  peix  
RT  regió dependent de la pesca  

indústria petita  
MT  6806 política i estructura industrials  
BT1  petita i mitjana indústria  

BT2  estructura industrial  

indústria, petita i mitjana — (6806) 

indústria petroliera  
MT  6616 indústria petroliera  
UF  companyia petroliera  
UF  indústria del petroli  
NT1  exploració petroliera  
NT1  extracció de petroli  
NT1  instal·lació al mar  
NT1  jaciment de petroli  
NT1  política petroliera  
NT1  producció de petroli  
NT1  tecnologia petroliera  

NT2  refinació del petroli  
RT  petroquímica  

indústria petroquímica  
USE  petroquímica (6616) 

indústria punta  
MT  6806 política i estructura industrials  
BT1  estructura industrial  
RT  indústria aeroespacial  
RT  indústria aeronàutica  
RT  indústria d’armaments  
RT  nova tecnologia  
RT  parc tecnològic  
RT  tecnologia de la informació  
RT  telecomunicació  

indústria química  
MT  6811 química  
UF  producció química  
NT1  accident químic  
NT1  indústria del cautxú  

NT2  cautxú natural  
NT2  cautxú sintètic  
NT2  pneumàtic  

NT1  indústria del vidre  
NT2  fibra de vidre  
NT2  vidre  

NT1  indústria química bàsica  
NT2  indústria d’adobs  
NT2  indústria de colorants  
NT3  colorant  

NT2  indústria de matèries plàstiques  
NT3  matèria plàstica  

NT4  polímer  
NT2  indústria de plaguicides  
NT2  pintura i vernís  

NT1  producció d’hidrogen  
NT1  producte químic  
RT  bioquímica  
RT  contaminació química  
RT  electroquímica  
RT  indústria farmacèutica  
RT  paraquímica  
RT  petroquímica  
RT  química  
RT  química industrial  

indústria química bàsica  
MT  6811 química  
BT1  indústria química  
NT1  indústria d’adobs  
NT1  indústria de colorants  

NT2  colorant  
NT1  indústria de matèries plàstiques  

NT2  matèria plàstica  
NT3  polímer  

NT1  indústria de plaguicides  
NT1  pintura i vernís  

indústria, reconversió de la  
USE  reconversió industrial (6806) 

indústria rellotgera  
MT  6821 indústria mecànica  
UF  rellotge  
UF  rellotgeria  
BT1  mecànica de precisió  

indústria siderúrgica  
MT  6816 metal·lúrgia i siderúrgia  
UF  acereria  
UF  acereria elèctrica  
UF  colada contínua  
UF  empresa siderúrgica  
UF  fàbrica siderúrgica  
UF  indústria de l’acer  
UF  siderúrgia  
UF  taller de fosa  
NT1  màquina siderúrgica  
NT1  producte siderúrgic  

NT2  acer  
NT2  acers especials  
NT2  fosa  

RT  ferroaliatge  
RT  preu gallet  

indústria sucrera  
MT  6031 indústria agroalimentària  
UF  fàbrica de sucre  
UF  refineria de sucre  
UF  sucrera  
*UF  *sucreria  
BT1  indústria alimentària  
RT  producte a base de sucre  
RT  refinació del sucre  
RT  sucre  

indústria tèxtil  
MT  6841 indústria del cuir i indústria tèxtil  
UF  brodat  
UF  costura  
UF  filatura  
UF  producció tèxtil  
UF  tela  
NT1  calceteria  
NT1  indústria de la confecció  

NT2  vestit  
NT1  màquina tèxtil  
NT1  merceria  
NT1  producte tèxtil  

NT2  fibra tèxtil  
NT2  tèxtil natural  
NT2  tèxtil sintètic  

NT1  tapisseria  
NT1  tèxtil sense teixir  
RT  acord multifibres  
RT  llana  
RT  planta tèxtil  
RT  seda  

indústria transformadora  
USE  indústria de transformació (6806) 

indústria turística  
USE  turisme (2826) 

indústria vinícola  
USE  indústria de begudes (6031) 

indústria-investigació, relació — (6416) 

industrial  
USE  empresari (4006) 

Industrial (CDI), Centre per al Desenvolupament  
USE  Centre per al Desenvolupament de l’Empre-

sa (7626) 

industrial, aliment — (5631) 

industrial, amortització  
USE  amortització (4026) 

industrial, àrea  
USE  emplaçament industrial (6806) 

industrial, àrea d’expansió  
USE  zona franca industrial (6806) 

industrial, assaig  
USE  assaig (6411) 

industrial, banc — (2416) 

industrial, canvi  
USE  reestructuració industrial (6806) 

industrial, capital — (4026) 
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industrial comunitària, política — (6806) 

industrial, concentració — (6806) 

industrial, conreu — (5631) 

industrial, consum — (2026) 

industrial, contaminació — (5216) 

industrial, cooperació — (0811) 

industrial, crèdit — (6806) 

industrial, creixement  
USE  desenvolupament industrial (6806) 

*industrial, deixalla   
*USE  residu industrial (5216) 

industrial, democràcia  
USE  participació dels treballadors (4426) 

industrial, desenvolupament — (6806) 

industrial, deslocalització  
USE  deslocalització (4006) 

industrial, disseny  
USE  disseny i model (6416) 

industrial, economia — (1621) 

industrial, edifici — (6806) 

industrial, efluent  
USE  residu industrial (5216) 

industrial, elecció de l’emplaçament  
USE  emplaçament industrial (6806) 

industrial, emplaçament — (6806) 

industrial, empresa — (4011) 

industrial en declivi, regió — (1616) 

industrial, equip  
USE  equipament industrial (6806) 

industrial, equipament — (6806) 

industrial, escalfor  
USE  calefacció (6831) 

industrial, espionatge — (6411) 

industrial, estadística — (6806) 

industrial, estructura — (6806) 

industrial europea, estratègia  
USE  política industrial comunitària (6806) 

industrial europeu, espai — (6806) 

industrial, fabricació — (6411) 

industrial, foment  
USE  desenvolupament industrial (6806) 

industrial, fred  
USE  indústria del fred (6846) 

industrial, greix — (6016) 

industrial i comercial, benefici  
USE  benefici (4026) 

industrial, informàtica — (3236) 

industrial, infraestructura — (6806) 

industrial, innovació  
USE  innovació (6416) 

industrial, instal·lació  
USE  edifici industrial (6806) 

industrial, integració — (1606) 

industrial, inversió — (6806) 

industrial, investigació — (6416) 

industrial, localització  
USE  emplaçament industrial (6806) 

industrial, màquina elèctrica — (6826) 

industrial, material  
USE  equipament industrial (6806) 

industrial, midó  
USE  midó (6026) 

industrial, model  
USE  prototip (6411) 

industrial, modernització — (6806) 

Industrial, Organització de les Nacions Uni-
des per al Desenvolupament — (7606) 

industrial, panificadora  
USE  forn de pa (6031) 

industrial, parc  
USE  polígon industrial (6806) 

industrial, pastisseria  
USE  pastisseria (6031) 

industrial, pesca — (5641) 

industrial, planificació — (6806) 

industrial, planta — (6006) 

industrial, polígon — (6806) 

industrial, política — (6806) 

industrial preferent, zona de localització  
USE  zona franca industrial (6806) 

industrial, préstec  
USE  crèdit industrial (6806) 

industrial, preu — (6806) 

industrial, producció — (6806) 

industrial, producte — (6806) 

industrial, projecte — (6806) 

industrial, promoció  
USE  industrialització (6806) 

industrial, propietat — (6416) 

industrial, química — (3606) 

industrial, rebuig  
USE  residu industrial (5216) 

industrial, reconversió — (6806) 

industrial, reconversió del sector  
USE  reconversió industrial (6806) 

industrial, reestructuració — (6806) 

industrial, regió — (1616) 

industrial, renovació  
USE  reorganització industrial (6806) 

industrial, reorganització — (6806) 

industrial, residu — (5216) 

industrial, revolució — (6806) 

industrial, risc — (5206) 

industrial, robot — (6411) 

industrial, secret — (6411) 

industrial, sector  
USE  sector secundari (1621) 

*industrial, seguretat  — (6806) 

industrial, societat  
USE  economia industrial (1621) 

industrial, sòl  
USE  terreny industrial (2846) 

industrial, terreny — (2846) 

industrial, vehicle — (4816) 

industrial, zona  
USE  polígon industrial (6806) 

industrial, zona de desenvolupament  
USE  zona franca industrial (6806) 

industrial, zona franca — (6806) 

industrialització  
MT  6806 política i estructura industrials  
UF  creació d’indústries  
UF  desindustrialització  
UF  política d’industrialització  
UF  promoció industrial  
BT1  política industrial  
RT  fundació de l’empresa  
RT  nou país industrialitzat  
RT  política de desenvolupament  
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industrialització, política d’  
USE  industrialització (6806) 

industrialitzar, país acabat d’  
USE  nou país industrialitzat (1611) 

industrialitzat, nou país — (1611) 

industrialitzat, país — (1611) 

industrialitzats, grup de països més — (7621) 

industrialitzats, nous països  
USE  nou país industrialitzat (1611) 

industrials, control de qualitat de productes 
— (6411) 

Industrials i Empresarials d’Europa, Unió de Con-
federacions  
USE  BusinessEurope (7611+7626) 

industrials, llicència fiscal d’activitats comercials i  
USE  impost per activitats professionals (2446) 

*industrials, seguretat de les instal·lacions   
*USE  *seguretat industrial (6806) 

indústries, complementarietat de les  
USE  integració industrial (1606) 

indústries, creació d’  
USE  industrialització (6806) 

Indústries de la Comunitat Europea, Unió d’  
USE  BusinessEurope (7611+7626) 

inelegibilitat  
USE  elegibilitat (1236) 

INF  
USE  euromíssil (0816) 

infància  
USE  infant (2816) 

infància, ajuda a la  
USE  protecció de la infància (2826) 

infància, drets de la  
USE  drets de l’infant (1236) 

Infància, Fons de les Nacions Unides per a la  
USE  UNICEF (7606) 

Infància, Fons internacional d’Emergència per 
a la  
USE  UNICEF (7606) 

infància, primera — (2816) 

infància, protecció de la — (2826) 

infància, violència sobre la  
USE  protecció de la infància (2826) 

infant  
MT  2816 demografia i població  
UF  infantesa  
UF  infància  
BT1  distribució per edats  

BT2  composició de la població  

RT  assignació per assistència  
RT  guarda d’infants  
RT  mortalitat infantil  
RT  treball de menors  
RT  UNICEF  

infant, drets de l’ — (1236) 

*Infant, Vandellòs i l’Hospitalet de l’ — 
(7211+9999) 

infantesa  
USE  infant (2816) 

infantil, educació  
USE  educació preescolar (3211) 

infantil, ensenyament  
USE  educació preescolar (3211) 

infantil, escola — (3211) 

*infantil, explotació laboral   
*USE  treball de menors (4406) 

infantil, matrimoni  
USE  matrimoni forçat (2806) 

infantil, mortalitat — (2816) 

infantil, parc  
USE  zona de lleure (2826) 

infantil, pornografia — (2826) 

infantil, protecció maternal i — (2841) 

infantil, psicologia  
USE  psicologia (3611) 

infants, aliment per a — (6026) 

infants, guarda d’ — (2826) 

infants, llar d’  
USE  guarda d’infants (2826) 

infants, tràfic d’  
USE  tràfic de persones (1216) 

infecciosa del salmó, anèmia  
USE  malaltia dels peixos (5631) 

infecciosa, malaltia — (2841) 

infecciosa, necrosi hematopoètica  
USE  malaltia dels peixos (5631) 

infermer  
USE  personal sanitari (2841) 

infermeria, cura d’ — (2841) 

infiltració, aigua d’ — (5211) 

inflació  
MT  1611 creixement econòmic  
UF  estanflació  
UF  lluita contra la inflació  
UF  taxa d’inflació  
BT1  cicle econòmic  
RT  augment salarial  

RT  control de preus  
RT  deflació  
RT  política creditícia  
RT  política d’austeritat  
RT  política monetària  

inflació, lluita contra la  
USE  inflació (1611) 

inflació, taxa d’  
USE  inflació (1611) 

inflamable, producte — (5216) 

inflamable, substància  
USE  producte inflamable (5216) 

influències, tràfic d’  
USE  corrupció (1216) 

influença aviària  
USE  grip aviària (5631) 

infocentre  
USE  assistència a l’usuari (3236) 

informació  
MT  3231 informació i tractament de la informació  
UF  informació tècnica  
UF  mitjà d’informació  
NT1  anunci públic  
NT1  consulta d’informació  
NT1  font d’informació  
NT1  intercanvi d’informació  
NT1  professió de la informació  
NT1  reproducció de documents  
NT1  sistema d’informació  
NT1  suport d’informació  
NT1  xarxa d’informació  

NT2  autopista de la informació  
RT  ciència de la informació  
RT  oficina d’informació  

informació, accés a la — (3231) 

Informació, Agència Europea de Seguretat de 
les Xarxes i de la — (1006) 

informació al consumidor  
MT  2026 consum  
UF  educació del consumidor  
BT1  protecció del consumidor  

BT2  consumidor  
NT1  xarxa de centres europeus dels consumidors  
RT  etiqueta social  
RT  etiquetatge  

Informació al Consumidor, Agència Europea d’  
USE  xarxa de centres europeus dels consumidors 

(2026) 

informació, anàlisi de la — (3221) 

informació automatitzat, sistema d’  
USE  sistema d’informació (3231) 

informació, autopista de la — (3231) 

informació, campanya d’  
USE  campanya de sensibilització (0431) 

informació, centralització de la — (3231) 
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informació centralitzada  
USE  centralització de la informació (3231) 

informació, ciència de la — (3606) 

informació científica  
USE  publicació científica (3226) 

informació científica i tecnològica, Sistema mun-
dial d’  
USE  Unisist (7606) 

informació, circulació de la  
USE  accés a la informació (3231) 

informació classificada  
USE  secret d’estat (3231) 

informació comercial  
MT  2031 comercialització  
BT1  comercialització  
RT  marca  
RT  reglamentació comercial  

informació comptable agrícola, xarxa d’ — 
(5616) 

informació comunitària, accés a la — (1006) 

informació comunitària, difusió de la — 
(1006) 

informació confidencial  
USE  confidencialitat (3231) 

informació, consulta d’ — (3231) 

informació del públic  
USE  campanya de sensibilització (0431) 

informació dels treballadors  
MT  4426 relacions laborals i dret del treball  
BT1  participació dels treballadors  

BT2  relació laboral  

informació, descentralització de la  
USE  centralització de la informació (3231) 

informació descentralitzada  
USE  centralització de la informació (3231) 

informació, difusió de la — (3221) 

informació, difusió selectiva de la — (3221) 

informació, dret a la — (1236) 

informació, dret de la — (3231) 

informació en línia, sistema d’  
USE  sistema d’informació (3231) 

informació estadística  
USE  estadística (1631) 

informació, font d’ — (3231) 

Informació Geogràfica, Sistema d’ — (3606) 

informació, guia d’  
USE  guia (3221) 

Informació i Comunicació Forestal, Sistema Eu-
ropeu d’  
USE  EFICS (5636) 

Informació i Documentació, Federació Interna-
cional d’  
USE  Federació Internacional de Documentació 

(7626) 

informació i observació del medi ambient, xar-
xa europea d’  
USE  Agència Europea de Medi Ambient (1006) 

informació, indústria de la — (3231) 

informació, intercanvi d’ — (3231) 

informació, llibertat d’ — (1236) 

informació, manual d’  
USE  guia (3221) 

informació, mitjà d’  
USE  informació (3231) 

informació, monopoli de la — (3226) 

informació, oficina d’ — (3221) 

informació per a la gestió, base d’  
USE  sistema d’informació per a la gestió (4021) 

informació per a la gestió, sistema d’ — 
(4021) 

informació, política d’ — (3231) 

informació privilegiada, abús d’ — (1216) 

informació, professió de la — (3231) 

informació publicitària  
USE  publicitat (2031) 

Informació Schengen, Sistema d’ — (1231) 

informació, servei d’  
USE  servei secret (0821) 

informació, sistema d’ — (3231) 

informació sobre el medi ambient, xarxa de vi-
gilància i  
USE  Agència Europea de Medi Ambient (1006) 

informació, societat de la — (3231) 

informació, suport d’ — (3231) 

informació tècnica  
USE  informació (3231) 

informació, tecnologia de la — (3226) 

informació, tractament de la — (3231) 

informació, transferència d’  
USE  intercanvi d’informació (3231) 

informació, usuari d’ — (3221) 

informació, xarxa d’ — (3231) 

informal, economia  
USE  economia submergida (1621) 

informàtic  
USE  professió de la informàtica (3236) 

informàtic, centre  
USE  centre de càlcul (3236) 

informàtic, component físic  
USE  equip informàtic (3236) 

informàtic de gestió, sistema  
USE  sistema d’informació per a la gestió (4021) 

informàtic, delicte  
USE  criminalitat informàtica (3236) 

informàtic didàctic, programa  
USE  software didàctic (3216) 

informàtic, equip — (3236) 

informàtic, espionatge  
USE  protecció de les comunicacions (1236) 

informàtic, material  
USE  equip informàtic (3236) 

informàtic, programa  
USE  software (3236) 

informàtic, sistema — (3236) 

informàtic, suport físic  
USE  equip informàtic (3236) 

informàtic, suport lògic  
USE  software (3236) 

informàtic, terminal — (3236) 

informàtic, usuari — (3236) 

informàtic, virus — (3236) 

informàtica  
MT  3236 informàtica i tractament de dades  
NT1  hipermèdia  

NT2  hipertext  
NT2  multimèdia  

NT1  imatge de síntesi  
NT1  impacte de la informàtica  
NT1  informàtica aplicada  

NT2  càlcul científic  
NT2  disseny assistit per ordinador  
NT2  informàtica de gestió  
NT2  informàtica documental  
NT2  informàtica domèstica  
NT2  informàtica industrial  
NT3  fabricació assistida per ordinador  
NT3  robòtica  

NT2  informàtica jurídica  
NT2  informàtica mèdica  
NT2  ofimàtica  
NT3  full de càlcul  
NT3  publicació assistida per ordinador  
NT3  tractament de textos  

NT1  interactivitat  
NT1  professió de la informàtica  
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NT1  realitat virtual  
NT1  telemàtica  
RT  ensenyament automatitzat  

informàtica, aplicació de la  
USE  informatització (3236) 

informàtica aplicada  
MT  3236 informàtica i tractament de dades  
BT1  informàtica  
NT1  càlcul científic  
NT1  disseny assistit per ordinador  
NT1  informàtica de gestió  
NT1  informàtica documental  
NT1  informàtica domèstica  
NT1  informàtica industrial  

NT2  fabricació assistida per ordinador  
NT2  robòtica  

NT1  informàtica jurídica  
NT1  informàtica mèdica  
NT1  ofimàtica  

NT2  full de càlcul  
NT2  publicació assistida per ordinador  
NT2  tractament de textos  

RT  banca electrònica  
RT  cibernètica  
RT  ciència de la informació  
RT  diners electrònics  
RT  nova tecnologia  

informàtica, compatibilitat  
USE  interconnexió de sistemes (3236) 

informàtica, criminalitat — (3236) 

informàtica de gestió  
MT  3236 informàtica i tractament de dades  
BT1  informàtica aplicada  

BT2  informàtica  
RT  administració del personal  
RT  comptabilitat  
RT  gestió empresarial  
RT  sistema d’informació per a la gestió  

informàtica documental  
MT  3236 informàtica i tractament de dades  
UF  documentació automatitzada  
UF  documentació informatitzada  
BT1  informàtica aplicada  

BT2  informàtica  
RT  edició electrònica  
RT  gestió de documents  
RT  sistema documental  

informàtica domèstica  
MT  3236 informàtica i tractament de dades  
UF  informàtica familiar  
UF  ordinador domèstic  
BT1  informàtica aplicada  

BT2  informàtica  
RT  microordinador  
RT  videografia interactiva  

informàtica, dret de la — (3236) 

informàtica, escolta  
USE  protecció de les comunicacions (1236) 

informàtica familiar  
USE  informàtica domèstica (3236) 

informàtica, impacte de la — (3236) 

informàtica, indústria — (3236) 

informàtica industrial  
MT  3236 informàtica i tractament de dades  
BT1  informàtica aplicada  

BT2  informàtica  
NT1  fabricació assistida per ordinador  
NT1  robòtica  
RT  automatització  
RT  fabricació industrial  

informàtica jurídica  
MT  3236 informàtica i tractament de dades  
BT1  informàtica aplicada  

BT2  informàtica  

informàtica mèdica  
MT  3236 informàtica i tractament de dades  
BT1  informàtica aplicada  

BT2  informàtica  
RT  medicina  

informàtica, pirateria — (3236) 

informàtica, professió de la — (3236) 

informàtica, programació  
USE  software (3236) 

informàtica, prova — (1221) 

informàtica, seguretat  
USE  protecció de dades (3236) 

informàtica, xarxa — (3236) 

information system, management  
USE  sistema d’informació per a la gestió (4021) 

informatització  
MT  3236 informàtica i tractament de dades  
UF  aplicació de la informàtica  
BT1  sistema informàtic  

informatitzada, documentació  
USE  informàtica documental (3236) 

informatitzat, material didàctic  
USE  software didàctic (3216) 

informe  
MT  3221 documentació  
UF  memoràndum  
BT1  document  
NT1  informe d’activitat  
NT1  informe d’investigació  

informe anual  
USE  informe d’activitat (3221) 

Informe Brandt  
USE  relació Nord-Sud (0806) 

informe d’activitat  
MT  3221 documentació  
UF  informe anual  
UF  memòria de la institució  
BT1  informe  

BT2  document  

informe d’investigació  
MT  3221 documentació  
BT1  informe  

BT2  document  

Informe Natali  
USE  ampliació de la Unió Europea (1016) 

informe pericial  
USE  dictamen pericial (1221) 

Informe Werner  
USE  Unió Econòmica i Monetària (2411) 

infovia  
USE  autopista de la informació (3231) 

infracció  
MT  1216 dret penal  
UF  contravenció  
UF  crim  
UF  delicte  
UF  falta  
UF  violació de la llei  
NT1  atemptat contra la seguretat de l’estat  
NT1  complicitat  
NT1  corrupció  
NT1  delicte contra la propietat  

NT2  abús de confiança  
NT2  falsedat documental  
NT2  frau  
NT2  pirateria  
NT2  robatori  

NT1  delicte contra les persones  
NT2  agressió física  
NT2  assetjament moral  
NT2  delicte sexual  
NT3  assetjament sexual  
NT3  pedofília  
NT3  turisme sexual  
NT3  violència sexual  

NT2  difamació  
NT2  homicidi  
NT2  segrest de persones  
NT2  tràfic de persones  

NT1  delicte de fugida  
NT1  delicte ecològic  
NT1  delicte econòmic  

NT2  abús d’informació privilegiada  
NT2  delicte fiscal  
NT3  frau fiscal  

NT2  falsificació de moneda  
NT1  delicte no intencionat  
NT1  infracció del codi de circulació  
NT1  negligència criminal  
NT1  tràfic d’estupefaents  
RT  acció per responsabilitat civil  
RT  arma personal  
RT  infracció administrativa  

infracció, acció comunitària per  
USE  procediment CE per infracció (1011) 

infracció administrativa  
SN  Incompliment d’una norma administrativa de 

caràcter obligatori que, normalment, comporta 
una sanció administrativa.  

MT  0436 poder executiu i administració pública  
BT1  dret administratiu  
RT  infracció  
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infracció, comprovació de la  
USE  procediment CE per infracció (1011) 

infracció de la llei de trànsit  
USE  infracció del codi de circulació (1216) 

infracció del codi de circulació  
MT  1216 dret penal  
UF  infracció de la llei de trànsit  
UF  infracció del codi de trànsit  
BT1  infracció  
RT  Codi de la Circulació  
RT  sanció administrativa  
RT  seguretat a la carretera  

infracció del codi de trànsit  
USE  infracció del codi de circulació (1216) 

infracció del dret comunitari  
USE  incompliment del dret comunitari (1011) 

infracció del tractat CE  
USE  incompliment del dret comunitari (1011) 

infracció econòmica  
USE  delicte econòmic (1216) 

infracció no intencionada  
USE  delicte no intencionat (1216) 

infracció, procediment CE per — (1011) 

infracció, procediment comunitari per  
USE  procediment CE per infracció (1011) 

infracció, queixa per  
USE  denúncia davant la Comissió (1011) 

infracció, reclamació per  
USE  denúncia davant la Comissió (1011) 

infracció, recurs per  
USE  recurs per incompliment (1221) 

*infracció urbanística, sanció per   
*USE  reglamentació urbanística (2846) 

infraestructura aeroportuària  
USE  aeroport (4826) 

infraestructura agrícola  
USE  mitjà de producció agrícola (5626) 

infraestructura de transports  
SN  Vies i instal·lacions fixes utilitzades per al trans-

port. El vincularem al mitjà de transport corres-
ponent.  

MT  4806 política de transports  
BT1  política de transports  
NT1  obra de fàbrica  

NT2  pont  
NT2  túnel  

RT  aeroport  
*RT  estació d’autobusos  
*RT  estació de ferrocarril  
RT  infraestructura econòmica  
RT  instal·lació portuària  
RT  xarxa de carreteres  

infraestructura econòmica  
MT  1606 política econòmica  
BT1  política estructural  

BT2  política econòmica  
RT  estructura econòmica  
RT  infraestructura de transports  
RT  infraestructura industrial  
RT  infraestructura turística  
RT  infraestructura urbana  

infraestructura industrial  
MT  6806 política i estructura industrials  
BT1  política industrial  
NT1  edifici industrial  
NT1  equipament industrial  
NT1  fàbrica clau en mà  
*NT1  *seguretat industrial  
RT  fabricació industrial  
RT  infraestructura econòmica  

infraestructura pesquera  
USE  estructura pesquera (5641) 

infraestructura, tarifació de la — (4806) 

infraestructura turística  
MT  2826 vida social  
UF  equipament turístic  
BT1  turisme  

BT2  lleure  
RT  infraestructura econòmica  

infraestructura urbana  
MT  2846 urbanisme i construcció  
BT1  urbanisme  
NT1  servei de vies públiques  
NT1  subministrament d’aigua  
NT1  subministrament d’energia elèctrica  
NT1  subministrament de gas  
RT  infraestructura econòmica  

*infraestructures, manteniment d’ — (6831) 

ingerència  
MT  0816 equilibri internacional  
UF  deure d’ingerència  
UF  dret d’ingerència  
BT1  conflicte internacional  

ingerència, deure d’  
USE  ingerència (0816) 

ingerència, dret d’  
USE  ingerència (0816) 

ingrés  
MT  4026 gestió comptable  
BT1  resultat d’explotació  

BT2  comptabilitat  
RT  ingrés per exportacions  
RT  recursos pressupostaris  
RT  recursos propis  

ingrés fiscal  
USE  recaptació d’impostos (2446) 

ingrés mínim de subsistència  
MT  2826 vida social  
UF  ingrés mínim garantit  
UF  ingrés mínim social  
UF  mínim social garantit  
BT1  política social  
RT  atur  
RT  nivell de vida  

RT  pobresa  
RT  renda  

ingrés mínim garantit  
USE  ingrés mínim de subsistència (2826) 

ingrés mínim social  
USE  ingrés mínim de subsistència (2826) 

ingrés per exportacions  
MT  2006 política comercial  
BT1  política d’exportació  
RT  ingrés  
RT  Stabex  

ingrés per transferència  
USE  transferències socials (1626) 

ingrés pressupostari  
USE  recursos pressupostaris (2441) 

ingrés públic  
USE  recursos pressupostaris (2441) 

ingressos, acumulació d’  
USE  acumulació de rendes (1626) 

ingressos comunitaris  
USE  recursos propis (1021) 

ingressos, concurrència d’  
USE  acumulació de rendes (1626) 

ingressos d’exportació, estabilització dels  
USE  Stabex (1016) 

ingressos d’exportació, Sistema d’estabilització 
dels  
USE  Stabex (1016) 

ingressos per IVA  
USE  recurs de l’IVA (1021) 

ingressos socials  
USE  transferències socials (1626) 

inhabilitació  
USE  privació de drets (1216) 

inhumació  
USE  mort (2826) 

inicial, capital — (2426) 

inicial, finançament  
USE  capital inicial (2426) 

iniciar un procediment judicial, dret d’  
USE  dret de litigar (1221) 

iniciativa comunitària  
SN  Acció de la Comunitat destinada a resoldre pro-

blemes relacionats amb l’aplicació de polítiques 
comunitàries a escala regional o a resoldre pro-
blemes comuns a determinades regions.  

MT  1016 construcció europea  
BT1  acció comunitària  

BT2  activitat comunitària  
BT3  aprofundiment de la Unió Europea  

RT  política regional comunitària  
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iniciativa de creixement europeu  
MT  1016 construcció europea  
BT1  acció comunitària  

BT2  activitat comunitària  
BT3  aprofundiment de la Unió Europea  

RT  creixement econòmic  
RT  Fons Europeu d’Inversions  
RT  préstec BEI  
RT  reactivació econòmica  

iniciativa de defensa estratègica (IDS)  
USE  defensa estratègica (0821) 

iniciativa, dret d’  
USE  poder d’iniciativa (0406) 

iniciativa legislativa  
MT  0426 treballs parlamentaris  
BT1  procediment legislatiu  
NT1  projecte de llei  
NT1  proposició de llei  

*NT2  *iniciativa legislativa popular  
RT  competències del parlament  
RT  poder d’iniciativa  

*iniciativa legislativa popular  
*MT  0426 treballs parlamentaris  
*BT1  proposició de llei  

*BT2  iniciativa legislativa  
*BT3  procediment legislatiu  

iniciativa local d’ocupació  
MT  4406 ocupació  
BT1  creació d’ocupació  

BT2  política d’ocupació  

iniciativa, poder d’ — (0406) 

iniciativa popular  
USE  petició (0421) 

iniciats, delicte d’  
USE  abús d’informació privilegiada (1216) 

iniciats, operació d’  
USE  abús d’informació privilegiada (1216) 

iniciats, transacció d’  
USE  abús d’informació privilegiada (1216) 

injúria  
USE  difamació (1216) 

innocència, presumpció d’  
USE  drets de la defensa (1221) 

innovació  
MT  6416 investigació i propietat intel·lectual  
UF  innovació industrial  
UF  innovació tecnològica  
BT1  investigació  
RT  canvi tecnològic  
RT  difusió de les innovacions  
RT  nova tecnologia  
RT  transferència de tecnologia  

Innovació, Centre Europeu d’Empreses i  
USE  petita i mitjana empresa (4011) 

innovació industrial  
USE  innovació (6416) 

innovació pedagògica  
USE  nova pedagogia (3206) 

innovació tecnològica  
USE  innovació (6416) 

innovacions, difusió de les — (6411) 

inorgànic, àcid — (6811) 

inorgànic, producte químic — (6811) 

inoxidable, acer  
USE  acer (6816) 

input-output, anàlisi — (1631) 

input-output, taula  
USE  anàlisi input-output (1631) 

insalubre, habitatge — (2846) 

inscripció de societats mercantils  
USE  registre de societat (4006) 

inscripció electoral  
MT  0416 procediment electoral i sistema de votació  
UF  inscripció en el cens electoral  
BT1  electorat  

BT2  organització electoral  

inscripció en el cens electoral  
USE  inscripció electoral (0416) 

inscripció en el pressupost  
USE  consignació pressupostària (2436) 

inscrit, diputat no  
USE  no agrupat (0421) 

inscrit, elector  
USE  electorat (0416) 

insecte  
MT  5211 medi natural  
UF  acrídid  
UF  papallona  
BT1  fauna  

BT2  vida silvestre  
RT  insecticida  
RT  lluita contra els insectes  
RT  transmissor de malaltia  

insecte transmissor de malaltia  
USE  transmissor de malaltia (2841) 

insectes, lluita contra els — (5206) 

insecticida  
MT  5626 mitjà de producció agrícola  
BT1  producte fitosanitari  

BT2  mitjà de producció agrícola  
RT  insecte  

insecticida, residu d’ — (5216) 

inseguretat  
USE  criminalitat (2826) 

inseguretat ciutadana  
USE  seguretat pública (0431) 

inseminació animal  
USE  inseminació artificial (5631) 

inseminació artificial  
SN  Per referir-nos a la inseminació artificial humana, 

utilitzarem “procreació artificial”.  
MT  5631 activitat agropecuària  
UF  inseminació animal  
UF  inseminació bovina  
UF  inseminació cabrum  
UF  inseminació ovina  
UF  inseminació porcina  
BT1  reproducció animal  

BT2  cria de bestiar  
RT  procreació artificial  

inseminació bovina  
USE  inseminació artificial (5631) 

inseminació cabrum  
USE  inseminació artificial (5631) 

inseminació ovina  
USE  inseminació artificial (5631) 

inseminació porcina  
USE  inseminació artificial (5631) 

inserció, empresa d’ — (4011) 

inserció professional  
MT  4406 ocupació  
UF  entrada a la vida activa  
BT1  política d’ocupació  
NT1  reinserció professional  
RT  accés a l’ocupació  
RT  empresa d’inserció  
RT  mercat laboral  
RT  primera feina  

inserció social  
USE  integració social (2826) 

insolació  
USE  condicions atmosfèriques (5211) 

insolvència  
USE  solvència (1211) 

*insolvència personal  
*USE  fallida civil (2416) 

inspecció bancària  
MT  2416 institucions financeres i de crèdit  
UF  control de la banca  
BT1  activitat bancària  

inspecció d’aliments  
MT  2841 sanitat  
UF  anàlisi alimentària  
UF  anàlisi d’aliments  
UF  control d’aliments  
UF  control de productes alimentaris  
UF  inspecció de carns  
UF  test alimentari  
BT1  legislació alimentària  

BT2  nutrició  
RT  contaminació dels aliments  
RT  control sanitari  

inspecció de carns  
USE  inspecció d’aliments (2841) 
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inspecció del treball  
MT  4426 relacions laborals i dret del treball  
BT1  dret del treball  
RT  condició de treball  

inspecció escolar  
MT  3216 organització de l’ensenyament  
BT1  vida escolar  

inspecció Euratom  
USE  seguretat nuclear (6621) 

inspecció financera i tributària  
USE  control fiscal (2446) 

inspecció fiscal  
USE  control fiscal (2446) 

inspecció mediambiental  
USE  vigilància del medi ambient (5206) 

inspecció OIEA  
USE  seguretat nuclear (6621) 

inspecció sanitària  
USE  control sanitari (2841) 

inspecció tècnica  
MT  4806 política de transports  
UF  control tècnic  
UF  ITV  
UF  inspecció tècnica de vehicles  
BT1  reglamentació del transport  

inspecció tècnica de vehicles  
USE  inspecció tècnica (4806) 

inspecció tributària  
USE  control fiscal (2446) 

inspecció veterinària  
MT  5606 política agrària  
UF  control veterinari  
BT1  legislació veterinària  

BT2  política agrària  
RT  indústria càrnia  
RT  medicina veterinària  
RT  risc sanitari  

inspector d’Hisenda  
USE  control fiscal (2446) 

inspector de pesca  
USE  control pesquer (5641) 

inspector de tributs  
USE  control fiscal (2446) 

instal·lació aeroportuària  
USE  aeroport (4826) 

instal·lació, ajuda per a la  
USE  subsidi d’instal·lació (5611) 

instal·lació al mar  
MT  6616 indústria petroliera  
UF  material off-shore  
UF  plataforma d’extracció  
UF  plataforma de càrrega a mar obert  
UF  plataforma de perforació  
UF  plataforma flotant  
UF  plataforma petroliera  

BT1  indústria petroliera  
RT  perforació al mar  

instal·lació artística  
USE  obra d’art (2831) 

instal·lació d’emmagatzematge  
USE  emmagatzematge (2036) 

instal·lació de calefacció  
USE  calefacció (6831) 

instal·lació de llançament  
MT  4826 transport aeri i espacial  
UF  plataforma de llançament  
UF  rampa de llançament  
BT1  transport espacial  

instal·lació depuradora  
USE  tractament de l’aigua (5206) 

instal·lació esportiva  
MT  2826 vida social  
UF  centre esportiu  
UF  equipament esportiu  
UF  estadi  
UF  gimnàs  
UF  pavelló esportiu  
UF  piscina  
UF  pista  
UF  poliesportiu  
BT1  esport  

BT2  lleure  
RT  article d’esport  

instal·lació frigorífica  
MT  6821 indústria mecànica  
BT1  equip tèrmic  
RT  indústria del fred  

instal·lació hidroelèctrica  
SN  Conjunt de treballs necessaris per a la implanta-

ció d’una instal·lació hidroelèctrica.  
MT  6621 indústries nuclear i elèctrica  
UF  condicionament hidroelèctric  
UF  implantació hidroelèctrica  
BT1  indústria elèctrica  
RT  emplaçament de central energètica  
RT  ordenació hidràulica  

instal·lació industrial  
USE  edifici industrial (6806) 

instal·lació militar  
USE  base militar (0821) 

instal·lació nuclear  
USE  central nuclear (6621) 

instal·lació nuclear, tancament d’  
USE  clausura de central energètica (6606) 

instal·lació portuària  
MT  4821 transport marítim i fluvial  
UF  port  
UF  port esportiu  
UF  port fluvial  
UF  port marítim  
BT1  política portuària  
RT  infraestructura de transports  
RT  port pesquer  

instal·lació sanitària  
MT  6831 construcció i obres públiques  
UF  banyera  
UF  dutxa  
UF  lavabo  
UF  sauna  
BT1  tècnica de la construcció  

instal·lació, subsidi d’ — (5611) 

instal·lacions i serveis per a discapacitats  
USE  mitjans per a discapacitats (2826) 

instal·lacions i serveis per a minusvàlids  
USE  mitjans per a discapacitats (2826) 

*instal·lacions industrials, seguretat de les   
*USE  *seguretat industrial (6806) 

instal·lacions nuclears, seguretat de les  
USE  seguretat nuclear (6621) 

Instància CE, Tribunal de Primera  
USE  Tribunal de Primera Instància de les Comuni-

tats Europees (1006) 

instància de control  
MT  0406 marc polític  
BT1  poder de control  

BT2  poder polític  

Instància de les Comunitats Europees, Tribu-
nal de Primera — (1006) 

instància judicial  
USE  acció judicial (1221) 

instància, jutge de primera  
USE  jutge (1226) 

instància, jutjat de primera  
USE  jurisdicció judicial (1226) 

instantani, cacau  
USE  producte instantani (6026) 

instantani, cafè  
USE  producte instantani (6026) 

instantani, producte — (6026) 

instantani, te  
USE  producte instantani (6026) 

instauració de la pau  
MT  0816 equilibri internacional  
UF  procés de pau  
UF  restabliment de la pau  
BT1  pau  

institució ACP-CE  
MT  1016 construcció europea  
BT1  òrgan mixt CE  

BT2  relacions de la Unió Europea  
NT1  assemblea paritària ACP-CE  
NT1  comitè d’ambaixadors ACP-CE  
NT1  comitè paritari ACP-CE  
NT1  consell de ministres ACP-CE  
RT  Centre per al Desenvolupament de l’Empresa  
RT  països de l’ACP  

institució, administració de la — (1006) 
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institució administrativa  
USE  organització administrativa (0436) 

institució científica  
USE  centre d’investigació (6416) 

institució comuna EEE  
MT  1016 construcció europea  
BT1  òrgan mixt CE  

BT2  relacions de la Unió Europea  
NT1  comitè consultiu mixt EEE  
NT1  comitè mixt EEE  
NT1  comitè parlamentari mixt EEE  
NT1  consell de l’EEE  

institució comunitària  
MT  1006 institucions de la Unió Europea i funció 

pública europea  
NT1  Comissió Europea  

NT2  comissari europeu  
NT2  delegació de la Comissió  
NT2  president de la Comissió  

NT1  Consell de la Unió Europea  
NT2  comitè del Consell de la Unió Europea  
NT2  Coreper  
NT2  Ecofin  
NT2  Presidència del Consell de la Unió Europea  
NT2  troica comunitària  

NT1  Consell Europeu  
NT1  Parlament Europeu  

NT2  comissió PE  
NT2  delegació PE  
NT2  mesa del PE  
NT3  president PE  
NT3  qüestor PE  
NT3  vicepresident PE  

NT2  parlamentari europeu  
NT1  Tribunal de Comptes Europeu  

NT2  membre del Tribunal de Comptes CE  
NT1  Tribunal de Justícia de les Comunitats Euro-

pees  
NT2  membre del Tribunal de Justícia CE  
NT2  Tribunal de la Funció Pública de la Unió Eu-

ropea  
NT2  Tribunal de Primera Instància de les Comu-

nitats Europees  
RT  nomenament (de membres)  

institució cultural  
USE  organització cultural (2826) 

institució d’utilitat pública  
MT  4016 forma jurídica de la societat  
BT1  societat  

institució de crèdit hipotecari  
USE  caixa hipotecària (2416) 

*(institució), Defensor del Poble   
*USE  defensor del poble (0436) 

institució esportiva  
USE  organització esportiva (2826) 

institució financera  
MT  2416 institucions financeres i de crèdit  
UF  entitat financera  
UF  sistema financer  

NT1  banc  
NT2  banc agrícola  
NT2  banc comercial  
NT2  banc cooperatiu  
NT3  cooperativa de crèdit  

NT2  banc d’inversió  
NT2  banc de desenvolupament  
NT2  banc industrial  
NT2  banc popular  
NT2  banc privat  
NT2  banc públic  
NT2  caixa d’estalvis  
NT2  caixa hipotecària  

NT1  entitat de crèdit  
NT1  entitat financera amb estatut especial  
NT1  serveis financers de Correus  
RT  companyia d’assegurances  
RT  mercat financer  
RT  moviment de capitals  
RT  política de finançament  
RT  política financera  
RT  serveis financers  

institució internacional  
USE  organització internacional (0806) 

institució, memòria de la  
USE  informe d’activitat (3221) 

institució penitenciària  
USE  establiment penitenciari (1216) 

institució política  
MT  0406 marc polític  
NT1  cap d’estat  
NT1  poders públics  
NT1  protocol  

institució, president d’una — (1006) 

institució pública  
SN  Persona jurídica de dret públic, diferent de les 

entitats territorials, que gestiona un servei públic 
o una activitat pròpia de l’administració.  

MT  0436 poder executiu i administració pública  
UF  entitat pública  
UF  establiment públic  
UF  organisme autònom  
UF  organisme de dret públic  
UF  organisme públic  
BT1  administració pública  
RT  dret públic econòmic  
RT  empresa pública  

institució, reglament de la  
USE  reglament intern (0431) 

institució religiosa  
MT  2831 cultura i religió  
BT1  religió  

institució, secretari general de la — (1006) 

institució, secretaria de la — (1006) 

institució, seu de la — (0431) 

institució, vicepresident de la — (1006) 

institucional, acord — (0431) 

institucional CE, competència — (1006) 

institucional CE, equilibri — (1006) 

institucional CE, organisme  
USE  organisme i agència de la UE (1006) 

institucional, competència — (0431) 

institucional, concertació  
USE  cooperació institucional (0431) 

institucional, cooperació — (0431) 

institucional, estructura — (1006) 

institucional, funcionament — (1006) 

institucional, gestió  
USE  administració de la institució (1006) 

institucional, marc  
USE  estructura institucional (1006) 

institucional, reforma — (0431) 

institucional, vida — (0431) 

institucionalitzada, parella no  
USE  unió lliure (2806) 

institucions comunitàries, fusió de les  
USE  tractat de fusió (1011) 

institucions comunitàries, pressupost de les  
USE  despesa de funcionament CE (1021) 

institucions, despesa administrativa de les  
USE  despesa de funcionament CE (1021) 

institucions, funcionament de les  
USE  funcionament institucional (1006) 

institut armat de natura militar  
USE  força de natura militar (0821) 

Institut d’Elements Transurànids  
USE  Centre Comú d’Investigació (1006) 

institut d’ensenyament mitjà  
USE  ensenyament secundari (3211) 

institut d’ensenyament secundari  
USE  ensenyament secundari (3211) 

institut d’ensenyament superior  
USE  ensenyament superior (3211) 

Institut d’Estudis de Seguretat de la Unió 
Europea  
MT  1016 construcció europea  
UF  EUISS  
UF  IESUE  
UF  ISS  
BT1  PESD  

BT2  PESC  
BT3  Unió Europea  

RT  organisme i agència de la UE  

institut d’investigació  
USE  centre d’investigació (6416) 
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Institut d’Investigació de les Nacions Unides 
per al Desenvolupament Social  
MT  7606 Nacions Unides  
*UF  *IINUDS  
UF  UNRISD  
BT1  Institut per a la Formació i la Investigació (Na-

cions Unides)  
RT  desenvolupament social  

institut de batxillerat  
USE  ensenyament secundari (3211) 

institut de crèdit  
USE  entitat de crèdit (2416) 

institut de formació professional  
USE  ensenyament secundari (3211) 

Institut de l’Energia  
USE  Centre Comú d’Investigació (1006) 

Institut de les Nacions Unides d’Investigació 
sobre el Desarmament  
MT  7606 Nacions Unides  
*UF  *INUID  
UF  Unidir  
BT1  Institut per a la Formació i la Investigació (Na-

cions Unides)  
RT  desarmament  

Institut de les Nacions Unides per a la Forma-
ció Professional i la Investigació  
MT  7606 Nacions Unides  
*UF  *INUFPI  
UF  Unitar  
BT1  Institut per a la Formació i la Investigació (Na-

cions Unides)  

Institut de Mesures i Materials de Referència  
USE  Centre Comú d’Investigació (1006) 

institut de normalització  
USE  normalització (6411) 

Institut de Prospectiva Tecnològica  
USE  Centre Comú d’Investigació (1006) 

Institut de Salut i Protecció dels Consumidors  
USE  Centre Comú d’Investigació (1006) 

Institut de Sanitat i Protecció dels Consumidors  
USE  Centre Comú d’Investigació (1006) 

Institut del Medi Ambient  
USE  Centre Comú d’Investigació (1006) 

Institut Europeu d’Administració Pública  
MT  7611 organitzacions europees  
UF  EIPA  
UF  IEAP  
BT1  organització europea  
RT  funció pública  
RT  organisme comunitari  

Institut Europeu de Florència  
USE  Institut Universitari Europeu (7611) 

institut europeu de normalització  
USE  organisme europeu de normalització (7611) 

Institut Europeu de Normes de Telecomunica-
cions  
USE  ETSI (7611) 

Institut Internacional d’Investigacions i Capa-
citació per a la Promoció de la Dona  
MT  7606 Nacions Unides  
*UF  *IIICPD  
UF  Instraw  
BT1  Institut per a la Formació i la Investigació (Na-

cions Unides)  
RT  participació de la dona  

Institut Internacional de Planejament de 
l’Educació  
MT  7606 Nacions Unides  
UF  IIEP  
UF  IIPE  
BT1  UNESCO  

BT2  organisme especialitzat de les Nacions Uni-
des  

Institut Interregional de les Nacions Unides 
per a Investigacions sobre la Delinqüència i 
la Justícia  
MT  7606 Nacions Unides  
*UF  *IINUIDJ  
UF  Unicri  
BT1  Institut per a la Formació i la Investigació (Na-

cions Unides)  
RT  criminalitat  

Institut Monetari Europeu  
SN  Precursor del Banc Central Europeu.  
MT  1006 institucions de la Unió Europea i funció 

pública europea  
UF  IME  
BT1  òrgan comunitari  

Institut Nacional de Batxillerat a Distància  
USE  ensenyament a distància (3206) 

Institut per a la Formació i la Investigació 
(Nacions Unides)  
MT  7606 Nacions Unides  
NT1  Centre de les Nacions Unides per al Desen-

volupament Regional  
NT1  Institut d’Investigació de les Nacions Unides 

per al Desenvolupament Social  
NT1  Institut de les Nacions Unides d’Investigació 

sobre el Desarmament  
NT1  Institut de les Nacions Unides per a la Forma-

ció Professional i la Investigació  
NT1  Institut Internacional d’Investigacions i Capa-

citació per a la Promoció de la Dona  
NT1  Institut Interregional de les Nacions Unides 

per a Investigacions sobre la Delinqüència i 
la Justícia  

Institut per a la Integració de l’Amèrica Llatina  
MT  7616 organitzacions extraeuropees  
UF  INTAL  
BT1  Banc Interamericà de Desenvolupament  

BT2  organització llatinoamericana  

Institut per a la Protecció i la Seguretat dels Ciu-
tadans  
USE  Centre Comú d’Investigació (1006) 

Institut Sindical Europeu  
MT  7611 organitzacions europees  
MT  7626 organitzacions no governamentals  

UF  ETUI-REHS  
UF  Institut Sindical Europeu per a la Investigació, 

l’Educació i la Higiene i la Seguretat  
UF  ISE  
BT1  Confederació Europea de Sindicats  

BT2  organització europea  
BT2  organització no governamental  

Institut Sindical Europeu per a la Investigació, 
l’Educació i la Higiene i la Seguretat  
USE  Institut Sindical Europeu (7611+7626) 

institut universitari  
USE  universitat (3211) 

Institut Universitari Europeu  
MT  7611 organitzacions europees  
UF  Institut Europeu de Florència  
UF  Institut Universitari Europeu de Florència  
UF  IUE  
BT1  organització europea  
RT  ensenyament superior  
RT  organisme comunitari  

Institut Universitari Europeu de Florència  
USE  Institut Universitari Europeu (7611) 

Institute, European Telecomunications Standards  
USE  ETSI (7611) 

Instituts d’Investigació i Formació sobre el des-
envolupament, Associació Europea d’  
USE  EADI (7611+7626) 

Instraw  
USE  Institut Internacional d’Investigacions i Ca-

pacitació per a la Promoció de la Dona (7606) 

instrucció cívica  
USE  educació cívica (3211) 

instrucció d’un procés  
USE  instrucció del sumari (1221) 

instrucció del sumari  
MT  1221 justícia  
UF  instrucció d’un procés  
UF  secret de la instrucció  
UF  secret de sumari  
UF  sumari  
BT1  procediment penal  

BT2  procediment judicial  
NT1  diligència judicial  

instrucció, jutge d’  
USE  jutge (1226) 

instrucció militar  
MT  0821 defensa  
UF  acadèmia militar  
UF  entrenament militar  
UF  preparació militar  
BT1  exèrcit  
NT1  maniobres militars  

instrucció, secret de la  
USE  instrucció del sumari (1221) 

instruccions, manual d’  
USE  guia (3221) 
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instruccions prèvies, registre d’  
USE  testament vital (2841) 

instrument científic  
USE  aparell científic (6821) 

instrument comunitari d’emprèstits i préstecs, 
nou  
USE  nou instrument comunitari (1021) 

instrument comunitari, nou — (1021) 

instrument d’ajuda de preadhesió (IAP)  
USE  ajuda de preadhesió (1016) 

instrument d’exacció  
USE  exacció agrícola (1021) 

instrument de mesura  
USE  aparell de mesura (6821) 

instrument de música  
MT  6846 indústries diverses  
BT1  indústria diversa  
RT  música  

instrument de preadhesió  
USE  ajuda de preadhesió (1016) 

instrument de precisió  
USE  aparell de precisió (6821) 

instrument econòmic de protecció del medi am-
bient  
USE  instrument econòmic mediambiental (5206) 

instrument econòmic mediambiental  
SN  Instrument que influeix en els costos i els avan-

tatges de diverses opcions que s’ofereixen als 
agents econòmics a fi de modificar-ne el com-
portament en un sentit favorable al medi am-
bient.  

MT  5206 política del medi ambient  
UF  instrument econòmic de protecció del medi 

ambient  
BT1  política de medi ambient  
NT1  dipòsit per producte contaminant  
NT1  impost ecològic  
NT1  permís de contaminació negociable  

instrument estructural de preadhesió (IEPA)  
USE  ajuda de preadhesió (1016) 

instrument financer  
MT  2421 lliure circulació de capitals  
BT1  mercat financer  
RT  instrument financer comunitari  

instrument financer comunitari  
MT  1021 finances comunitàries  
BT1  finançament comunitari  
NT1  emprèstit comunitari  
NT1  fons CE  

NT2  FEOGA  
NT3  FEOGA Garantia  

NT2  Fons de Cohesió  
NT2  fons estructural  
NT3  FEOGA Orientació  
NT3  Fons Europeu de Desenvolupament Re-

gional  
NT3  Fons Social Europeu  
NT3  IFOP  

NT1  nou instrument comunitari  
NT1  préstec comunitari  

NT2  préstec BEI  
NT2  préstec CECA  
NT2  préstec Euratom  

RT  ajuda comunitària  
RT  instrument financer  
RT  marc comunitari de suport  
RT  mecanisme de suport  
RT  política monetària agrícola  
RT  sistema monetari europeu  

Instrument Financer d’Orientació de la Pesca  
USE  IFOP (1021) 

instrument financer de cohesió  
USE  Fons de Cohesió (1021) 

instrument internacional  
SN  Inclou tractats, codis de conducta, resolucions, 

plans d’acció i declaracions de les organitzaci-
ons intergovernamentals. L’utilitzarem en com-
binació amb les organitzacions corresponents.  

MT  0806 política internacional  
NT1  Carta internacional  

NT2  Carta de les Nacions Unides  
NT2  Carta europea  

NT1  codi de conducta  
NT1  convenció internacional  

NT2  convenció europea  
NT3  Convenció Europea de Drets Humans  

NT2  convenció ONU  
NT1  pacte internacional ONU  
NT1  recomanació internacional  
NT1  resolució  

NT2  resolució ONU  
RT  dret internacional  
RT  drets humans  

instrument jurídic intergovernamental  
MT  1011 dret de la Unió Europea  
NT1  acció comuna  
NT1  decisió marc  
NT1  estratègia comuna  
NT1  posició comuna  
RT  acord internacional  
RT  cooperació intergovernamental UE  
RT  mètode comunitari  

instrumental mèdic  
USE  material medicoquirúrgic (2841) 

instrumental quirúrgic  
USE  material medicoquirúrgic (2841) 

instruments de precisió, indústria d’  
USE  mecànica de precisió (6821) 

insubmissió  
MT  0821 defensa  
UF  rebel·lia  
BT1  servei militar  

BT2  exèrcit  
RT  desobediència civil  

insular, consell  
USE  administració local (0436) 

insular, regió — (1616) 

insulars de la Comunitat del Pacífic, territoris  
USE  país de la Comunitat del Pacífic (7231) 

insurrecte, govern — (0406) 

INTAL  
USE  Institut per a la Integració de l’Amèrica Lla-

tina (7616) 

integració a la societat  
USE  integració social (2826) 

Integració, Associació Llatinoamericana d’  
USE  ALADI (7616) 

integració cultural  
USE  aculturació (2831) 

Integració de l’Amèrica Central, Sistema d’ — 
(7616) 

Integració de l’Amèrica Llatina, Institut per a 
la — (7616) 

integració dels discapacitats  
MT  2826 vida social  
BT1  discapacitat  

BT2  política social  
RT  treballador minusvàlid  

integració dels migrants  
MT  2811 moviments migratoris  
UF  assimilació dels migrants  
BT1  política migratòria  

BT2  migració  
RT  aculturació  
RT  integració social  
RT  racisme  
RT  treballador migrant  

integració diferenciada  
USE  cooperació reforçada (1016) 

integració econòmica  
MT  1606 política econòmica  
BT1  política econòmica  
NT1  globalització  
NT1  integració industrial  
RT  cooperació econòmica  
RT  desenvolupament integrat  
RT  integració europea  
RT  integració monetària  
RT  integració regional  
RT  mercat comú  
RT  unió duanera  
RT  unió econòmica  
RT  zona de lliure comerç  

Integració Econòmica, Banc Centreamericà d’ — 
(7616) 

integració europea  
SN  L’utilitzarem per als diferents projectes d’integra-

ció iniciats pels estats europeus, tant en el marc 
de la construcció de l’Europa comunitària com 
en relació amb altres organitzacions europees, 
per exemple, el Consell d’Europa.  

MT  0811 política de cooperació  
UF  convergència europea  
BT1  cooperació europea  

BT2  cooperació internacional  
BT3  política de cooperació  

NT1  euroescepticisme  
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NT1  foment de la idea d’Europa  
NT2  símbol europeu  
NT2  visió d’Europa  

NT1  història d’Europa  
NT1  moviment antieuropeista  
NT1  moviment europeu  
RT  acord d’estabilització i d’associació  
RT  identitat europea  
RT  integració econòmica  
RT  integració monetària  
RT  integració regional  

integració fronterera  
USE  cooperació transfronterera (0811) 

integració horitzontal  
USE  entesa horitzontal (4031) 

integració industrial  
SN  Mecanismes que garanteixen la complementa-

rietat de les indústries de diversos països en un 
esforç d’integració econòmica.  

MT  1606 política econòmica  
UF  complementarietat de les indústries  
BT1  integració econòmica  

BT2  política econòmica  
RT  desenvolupament industrial  
RT  estructura industrial  

integració monetària  
MT  2406 relacions monetàries  
BT1  relacions monetàries  
RT  integració econòmica  
RT  integració europea  

integració política  
MT  0811 política de cooperació  
BT1  cooperació política  

BT2  política de cooperació  
NT1  aproximació de polítiques  
RT  cooperació política europea  
RT  integració regional  
RT  unió política europea  

integració regional  
MT  1616 regió i política regional  
BT1  política regional  
RT  integració econòmica  
RT  integració europea  
RT  integració política  

integració social  
MT  2826 vida social  
UF  assimilació social  
UF  inclusió social  
UF  inserció social  
UF  integració a la societat  
UF  lluita contra la marginació  
BT1  política social  
RT  exclusió social  
RT  integració dels migrants  

integració transfronterera  
USE  cooperació transfronterera (0811) 

integració vertical  
USE  entesa vertical (4031) 

integrada de desenvolupament, operació  
USE  programa integrat de desenvolupament 

(1616) 

integrada, zona d’acció  
USE  programa integrat de desenvolupament 

(1616) 

integrat, circuit  
USE  component electrònic (6826) 

integrat, comerç — (2036) 

integrat comunitari, aranzel  
USE  TARIC (2011) 

integrat de desenvolupament, programa — 
(1616) 

Integrat de les Comunitats Europees, Aranzel  
USE  TARIC (2011) 

integrat, desenvolupament — (1611) 

integrat, programa de desenvolupament  
USE  programa integrat de desenvolupament 

(1616) 

integrat, sistema de transport  
USE  sistema de transport intel·ligent (4811) 

integrats mediterranis, programes — (1616) 

Integrats, Sistema Europeu de Comptes Econò-
mics  
USE  sistema europeu de comptabilitat (1626) 

integrisme religiós  
MT  2831 cultura i religió  
UF  fonamentalisme religiós  
BT1  religió  
RT  extremisme  
RT  grup religiós  
RT  llibertat religiosa  

integritat física, dret a la — (1236) 

integritat territorial  
USE  dret territorial (1231) 

intel·lectual, acord sobre els drets de propietat  
USE  TRIPS (2021) 

intel·lectual, capital — (4021) 

intel·lectual, dret de propietat  
USE  propietat intel·lectual (6416) 

intel·lectual, èxode — (2811) 

Intel·lectual, Organització Mundial de la 
Propietat — (7606) 

intel·lectual, propietat — (6416) 

intel·lectualitat  
MT  2821 marc social  
BT1  estructura social  

intel·lectuals, recursos  
USE  capital intel·lectual (4021) 

intel·ligència artificial  
MT  3231 informació i tractament de la informació  
UF  ajuda a la decisió  
UF  sistema expert  

BT1  tractament de la informació  
RT  cibernètica  
RT  robòtica  

intel·ligència, servei d’  
USE  servei secret (0821) 

intel·ligent, sistema de transport — (4811) 

intempèrie  
MT  5216 deterioració del medi ambient  
UF  calamarsa  
UF  gelada  
UF  inclemència atmosfèrica  
UF  onada de fred  
UF  pedregada  
UF  rigor del fred  
UF  rigor del temps  
UF  tamborinada  
UF  tempesta  
UF  temporal  
UF  temps rigorós  
BT1  desastre natural  

BT2  degradació del medi ambient  
RT  pèrdua de la collita  

intenció de vot  
MT  0416 procediment electoral i sistema de votació  
UF  enquesta electoral  
BT1  votació  
RT  grup parlamentari  
RT  sondeig d’opinió  

intencionada, infracció no  
USE  delicte no intencionat (1216) 

intencionat, delicte no — (1216) 

intensiva, agricultura — (5621) 

intensiva, cria — (5631) 

intensiva, jornada — (4416) 

interactiva, transmissió  
USE  transmissió de dades (3226) 

interactiva, videografia — (3226) 

interactiva, xarxa de transmissió — (3226) 

interactivitat  
MT  3236 informàtica i tractament de dades  
BT1  informàtica  
RT  televisió  

interadministrativa, relació  
USE  cooperació administrativa (0436) 

interalemanyes, relacions  
USE  relacions entre les dues Alemanyes (0806) 

Interamericà de Desenvolupament, Banc — 
(7616) 

Interamericà de Drets Humans, Tribunal — 
(7616) 

intercanvi agrícola  
MT  2016 intercanvis econòmics  
BT1  intercanvi comercial  
RT  import compensatori monetari  
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RT  òrgan de representació agrària  
RT  política agrària  
RT  relació agricultura-comerç  

intercanvi científic  
MT  0811 política de cooperació  
UF  intercanvi d’investigadors  
BT1  cooperació científica  

BT2  política de cooperació  
RT  política d’investigació  
RT  relació cultural  

intercanvi comercial  
MT  2016 intercanvis econòmics  
NT1  bescanvi  
NT1  comerç de compensació  
NT1  exportació  

NT2  exportació comunitària  
NT2  reexportació  

NT1  importació  
NT2  importació comunitària  
NT2  reimportació  

NT1  intercanvi agrícola  
NT1  intercanvi per productes  
NT1  valor comercial  

NT2  terme de l’intercanvi  
NT1  volum d’intercanvis  
RT  alliberament dels intercanvis  
RT  balança comercial  
RT  complementarietat dels intercanvis comercials  
RT  especialització dels intercanvis comercials  
RT  promoció del comerç  

intercanvi compensat  
USE  comerç de compensació (2016) 

intercanvi cultural  
USE  relació cultural (2831) 

intercanvi d’alumnes  
USE  intercanvi escolar (3206) 

intercanvi d’estudiants  
USE  intercanvi escolar (3206) 

intercanvi d’informació  
MT  3231 informació i tractament de la informació  
UF  transferència d’informació  
BT1  informació  
RT  comunicació de dades  
RT  difusió de la informació  
RT  intercanvi de publicacions  
RT  internet  

intercanvi d’investigadors  
USE  intercanvi científic (0811) 

intercanvi de joves  
MT  2831 cultura i religió  
BT1  relació cultural  

BT2  política cultural  
RT  jove  

intercanvi de professors  
USE  intercanvi escolar (3206) 

intercanvi de publicacions  
MT  3221 documentació  
BT1  adquisició de documents  

BT2  documentació  
RT  intercanvi d’informació  

intercanvi de treballadors  
USE  mobilitat de la mà d’obra (4411) 

intercanvi escolar  
MT  3206 educació  
UF  intercanvi d’alumnes  
UF  intercanvi d’estudiants  
UF  intercanvi de professors  
BT1  política educativa  

intercanvi extracomunitari  
MT  2006 política comercial  
UF  comerç extracomunitari  
BT1  política comercial comuna  
RT  restitució a l’exportació  

intercanvi intracomunitari  
MT  2006 política comercial  
UF  comerç intracomunitari  
BT1  política comercial comuna  

intercanvi invisible  
USE  balança d’invisibles (2406) 

intercanvi, oferta pública d’  
USE  oferta pública d’adquisició (4006) 

intercanvi per grups de països  
MT  2021 comerç internacional  
UF  comerç interzonal  
BT1  comerç internacional  

intercanvi per països  
MT  2021 comerç internacional  
BT1  comerç internacional  

intercanvi per productes  
MT  2016 intercanvis econòmics  
BT1  intercanvi comercial  
RT  acord sobre productes bàsics  

intercanvi, terme de l’ — (2016) 

intercanvi turístic  
MT  2826 vida social  
BT1  turisme  

BT2  lleure  

intercanvis, alliberament dels — (2021) 

intercanvis comercials, complementarietat 
dels — (2021) 

intercanvis comercials, especialització dels 
— (2021) 

intercanvis comercials, foment dels  
USE  promoció del comerç (2006) 

intercanvis comercials, regionalització dels 
— (2021) 

intercanvis, liberalització dels  
USE  alliberament dels intercanvis (2021) 

intercanvis, mecanisme complementari dels 
— (2006) 

intercanvis, règim d’  
USE  política comercial (2006) 

intercanvis, restricció dels — (2021) 

intercanvis, volum d’ — (2016) 

intercomunal, cooperació  
USE  associació d’entitats locals (0436) 

intercomunalitat  
USE  associació d’entitats locals (0436) 

interconnexió de sistemes  
MT  3236 informàtica i tractament de dades  
UF  compatibilitat informàtica  
UF  interconnexió de sistemes oberts  
UF  OSI  
BT1  sistema informàtic  

interconnexió de sistemes oberts  
USE  interconnexió de sistemes (3236) 

intercontinental, míssil — (0821) 

intercontinental, organització  
USE  organització mundial (7621) 

intercontinental, transport — (4811) 

*interdepartamental, cooperació  — (0436) 

interdependència econòmica  
MT  1611 creixement econòmic  
BT1  condició econòmica  
RT  complementarietat dels intercanvis comercials  
RT  independència econòmica  

interdicte  
USE  procediment d’urgència (1221) 

interempresarial, acord — (4006) 

interempresarial, cooperació — (4006) 

interès  
MT  2416 institucions financeres i de crèdit  
UF  tipus d’interès  
BT1  cost del crèdit  

BT2  política creditícia  
RT  emprèstit  
RT  estalvi  
RT  préstec  

interès col·lectiu  
MT  1221 justícia  
UF  interès difús  
BT1  interès legítim  

BT2  admissibilitat  
BT3  procediment judicial  

interès col·lectiu, empresa d’ — (4016) 

interès comunitari, declaració d’ — (1016) 

interès comunitari, projecte d’ — (1016) 

interès, conflicte d’  
USE  conflicte d’interessos (4426) 

interès, crèdit sense — (2416) 

interès de llei, recurs en  
USE  recurs contenciós administratiu (1221) 

interès, declaració de conflicte d’  
USE  conflicte d’interessos (4426) 
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interès difús  
USE  interès col·lectiu (1221) 

interès econòmic, agrupació d’  
USE  grup d’interès econòmic (4016) 

Interès Econòmic, Agrupació Europea d’ — 
(4016) 

interès econòmic, associació d’  
USE  grup d’interès econòmic (4016) 

interès econòmic, associació europea d’  
USE  Agrupació Europea d’Interès Econòmic (4016) 

Interès Econòmic, Comitè de contacte de l’Agru-
pació Europea d’  
USE  Agrupació Europea d’Interès Econòmic (4016) 

Interès Econòmic General, Centre Europeu d’Em-
preses Públiques i d’Empreses d’  
USE  Centre Europeu de l’Empresa Pública (7611) 

interès econòmic, grup d’ — (4016) 

interès econòmic, grup europeu d’  
USE  Agrupació Europea d’Interès Econòmic (4016) 

interès fix, emprèstit a  
USE  emprèstit (2416) 

interès general, servei d’ — (2026) 

interès, grup d’ — (0431) 

interès legítim  
SN  Exigència d’un vincle personal, directe i legítim 

entre el demandant i la seva demanda. Si no 
hi ha aquest vincle, la demanda no s’examinarà 
amb detall i serà declarada inadmissible.  

MT  1221 justícia  
UF  legitimació  
UF  part interessada  
BT1  admissibilitat  

BT2  procediment judicial  
NT1  interès col·lectiu  
RT  dret de litigar  

interès nacional, mercat d’ — (2036) 

interès, risc de conflicte d’  
USE  conflicte d’interessos (4426) 

interès, tipus d’  
USE  interès (2416) 

interès variable, emprèstit a  
USE  emprèstit (2416) 

interessada, part  
USE  interès legítim (1221) 

interessos, bonificació d’ — (2416) 

interessos, conflicte d’ — (4426) 

interessos econòmics, declaració d’  
USE  interessos econòmics dels parlamentaris 

(0421) 

interessos econòmics dels parlamentaris  
MT  0421 parlament  

UF  activitats professionals dels parlamentaris  
UF  activitats remunerades dels parlamentaris  
UF  declaració d’interessos econòmics  
BT1  parlamentari  
RT  parlamentari europeu  

interètnic, conflicte — (0431) 

interferència electromagnètica  
USE  pertorbació electromagnètica (5216) 

intergovernamental, acord  
USE  acord internacional (0806) 

intergovernamental africana, organització  
USE  organització africana (7616) 

intergovernamental americana, organització  
USE  organització americana (7616) 

intergovernamental àrab, organització  
USE  organització àrab (7616) 

intergovernamental asiàtica, organització  
USE  organització asiàtica (7616) 

intergovernamental CE, conferència — (1011) 

intergovernamental CE, conveni — (1016) 

Intergovernamental dels vint-i-quatre per a Afers 
Monetaris Internacionals, Grup  
USE  Grup dels Vint-i-quatre (7621) 

intergovernamental europea, organització  
USE  organització europea (7611) 

intergovernamental, instrument jurídic — 
(1011) 

intergovernamental internacional, organització  
USE  organització mundial (7621) 

intergovernamental llatinoamericana, organit-
zació  
USE  organització llatinoamericana (7616) 

intergovernamental, mètode  
USE  cooperació intergovernamental UE (1016) 

Intergovernamental per a les Migracions (CIM), 
Comitè  
USE  Organització Internacional per a les Migra-

cions (7621) 

Intergovernamental per a les Migracions Europe-
es (CIME), Comitè  
USE  Organització Internacional per a les Migra-

cions (7621) 

intergovernamental UE, cooperació — (1016) 

interí, personal  
USE  personal contractat (0436) 

interí, treball  
USE  treball temporal (4406) 

interina, ocupació  
USE  treball temporal (4406) 

interindustrial, anàlisi  
USE  anàlisi input-output (1631) 

interindustrial, relació — (6806) 

interinitat, contracte d’  
USE  treball temporal (4406) 

interinstitucional, acord — (1006) 

interinstitucional CE, cooperació — (1006) 

interinstitucional CE, relació — (1006) 

interinstitucional, cooperació  
USE  cooperació institucional (0431) 

interinstitucional, relació — (0431) 

interior (JAI), justícia i  
USE  espai de llibertat, seguretat i justícia (1016) 

Interior (Marques, Dibuixos i Models), Oficina 
d’Harmonització del Mercat  
USE  Oficina d’Harmonització del Mercat Interior 

(1006) 

interior brut, producte — (1626) 

interior, comerç — (2006) 

interior comunitari, mercat  
USE  mercat únic (1016) 

interior, consum — (2026) 

interior, curs d’aigua — (4821) 

interior del país, transport a l’  
USE  transport al rerepaís (4811) 

interior, dimensió social del mercat  
USE  Europa dels ciutadans (1016) 

*interior i el Karst, Carniola   
*USE  Notranjska i el Karst (7211) 

interior, mar  
USE  mar (5211) 

interior, mercat — (2006) 

interior, migració — (2811) 

interior, navegació  
USE  navegació fluvial (4821) 

Interior, Oficina d’Harmonització del Mercat 
— (1006) 

interior, política — (0436) 

interior, producció  
USE  producció nacional (6406) 

interior, tarifa — (4806) 

interior, trànsit de navegació  
USE  transport per via navegable (4821) 

interior, transport — (4811) 
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interiors, aigües — (1231) 

interlocutor social  
MT  4426 relacions laborals i dret del treball  
BT1  relació laboral  
NT1  organització patronal  

NT2  confederació patronal  
NT1  sindicat  

NT2  confederació sindical  
NT1  sindicat de funcionaris  
RT  dret del treball  

intermèdia, tecnologia — (6411) 

intermediari comercial  
MT  2036 distribució  
BT1  comerciant  

BT2  distribució comercial  

*intermediate-range nuclear force  
*USE  euromíssil (0816) 

intermodal, transport  
USE  transport combinat (4811) 

intermunicipal, agrupació  
USE  associació de municipis (0436) 

intermunicipal, cooperació  
USE  associació d’entitats locals (0436) 

intern CE, concurs  
USE  concurs oposició CE (1006) 

intern de les religions, dret — (1206) 

intern, dret  
USE  dret nacional (1206) 

intern, dret comunitari-dret  
USE  dret comunitari-dret nacional (1011) 

intern, reglament — (0431) 

intern, trasllat  
USE  canvi de destinació (4421) 

interna dels partits, democràcia  
USE  organització dels partits (0411) 

interna dels partits, disciplina  
USE  organització dels partits (0411) 

interna, guerra  
USE  guerra civil (0431) 

interna, migració  
USE  migració interior (2811) 

interna, recol·locació  
USE  canvi de destinació (4421) 

Internacional (CPI), Tribunal Penal — (7621) 

internacional (SEDOC), sistema europeu de difu-
sió d’ofertes i demandes d’ocupació registrades 
en compensació  
USE  EURES (4411) 

Internacional (TPI), Tribunal Penal — (7606) 

internacional, acord — (0806) 

internacional, administració  
USE  organització internacional (0806) 

internacional, administració pública  
USE  organització internacional (0806) 

internacional, adopció — (2806) 

internacional, ajuda — (0806) 

Internacional, Amnistia — (7626) 

internacional, ampliació d’una organització 
— (0806) 

internacional, any  
USE  campanya de sensibilització (0431) 

internacional, arbitratge — (0816) 

internacional, arbitratge comercial — (2021) 

Internacional, Associació de Transport Aeri  
USE  IATA (7626) 

internacional, Carta — (0806) 

internacional, Centre Cnuced/OMC del comerç  
USE  Centre de Comerç Internacional (7606) 

Internacional, Centre de Comerç — (7606) 

internacional, comerç — (2021) 

internacional, competència — (4031) 

internacional, conciliació  
USE  arbitratge internacional (0816) 

Internacional, Confederació Sindical — (7626) 

internacional, conferència — (0806) 

internacional, conflicte — (0816) 

internacional, contenciós  
USE  litigi internacional (0816) 

internacional, controvèrsia  
USE  litigi internacional (0816) 

internacional, convenció — (0806) 

internacional, conveni  
USE  convenció internacional (0806) 

internacional, conveni fiscal  
USE  conveni fiscal (2446) 

internacional, cooperació — (0811) 

internacional, cooperant  
USE  voluntari internacional (0811) 

Internacional, Corporació Financera — (7606) 

internacional, crèdit — (2406) 

Internacional, Creu Roja  
USE  Creu Roja (7626) 

internacional, criminalitat  
USE  crim organitzat (2826) 

internacional, crisi  
USE  conflicte internacional (0816) 

internacional, curs d’aigua — (4821) 

Internacional d’Associacions de Bibliotecaris, Fe-
deració  
USE  FIAB (7626) 

Internacional d’Educació, Oficina — (7606) 

internacional d’Emergència per a la Infància, 
Fons  
USE  UNICEF (7606) 

Internacional d’Energia, Agència — (7621) 

Internacional d’Energia Atòmica, Organisme 
— (7621) 

Internacional d’Epizoòties (OIE), Oficina  
USE  Organització Mundial de Sanitat Animal 

(7621) 

Internacional d’Informació i Documentació, Fe-
deració  
USE  Federació Internacional de Documentació 

(7626) 

Internacional d’Investigacions i Capacitació 
per a la Promoció de la Dona, Institut — 
(7606) 

Internacional d’Organitzacions Sindicals Lliures 
(CIOSL), Confederació  
USE  Confederació Sindical Internacional (7626) 

internacional de conducta, codi  
USE  codi de conducta (0806) 

internacional de deixalles, tràfic  
USE  exportació de residus (5216) 

Internacional de Documentació, Federació — 
(7626) 

Internacional de Drogues, Programa de les 
Nacions Unides per a la Fiscalització — 
(7606) 

Internacional de Fiscalització d’Estupefaents, 
Junta — (7606) 

Internacional de Foment, Associació — (7606) 

Internacional de Justícia (TIJ), Tribunal  
USE  Tribunal Internacional de Justícia (7606) 

Internacional de Justícia, Cort  
USE  Tribunal Internacional de Justícia (7606) 

Internacional de Justícia, Tribunal — (7606) 

Internacional de la Creu Roja (CICR), Comitè  
USE  Creu Roja (7626) 

Internacional de la Navegació Fluvial (UINF), 
Unió  
USE  Unió Europea de la Navegació Fluvial (7611) 
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Internacional de la Navegació Renana (CINR), 
Consorci  
USE  Unió Europea de la Navegació Fluvial (7611) 

Internacional de la Seguretat Social, Associa-
ció — (7626) 

internacional de la UE, acord  
USE  acord internacional (0806) 

internacional de la UE, paper — (1016) 

internacional de la Unió Europea, acord  
USE  acord internacional (0806) 

internacional de la Unió Europea, paper  
USE  paper internacional de la UE (1016) 

internacional de les Nacions Unides, pacte  
USE  pacte internacional ONU (0806) 

Internacional de Normalització, Organització  
USE  ISO (7626) 

Internacional de Pesqueries de l’Atlàntic del 
Nord-oest (CIPAN), Comissió  
USE  Organització de Pesqueries de l’Atlàntic del 

Nord-oest (7621) 

Internacional de Planejament de l’Educació, 
Institut — (7606) 

Internacional de Policia Criminal (OIPC), Orga-
nització  
USE  Interpol (7621) 

Internacional de Reconstrucció i Desenvolupa-
ment (BIRD), Banc  
USE  Banc Internacional de Reconstrucció i Fo-

ment (7606) 

Internacional de Reconstrucció i Foment, 
Banc — (7606) 

internacional de residus, tràfic  
USE  exportació de residus (5216) 

Internacional de Resolució de Diferències 
sobre Inversions, Centre — (7606) 

Internacional de Societats de la Creu Roja i de la 
Mitja Lluna Roja (FICR), Federació  
USE  Creu Roja (7626) 

Internacional de Telecomunicacions, Unió — 
(7606) 

Internacional del Treball, Conferència — 
(7606) 

internacional del treball, divisió — (2021) 

Internacional del Treball, Oficina — (7606) 

Internacional del Treball, Organització — 
(7606) 

Internacional del Treball), OIT (Oficina  
USE  Oficina Internacional del Treball (7606) 

Internacional del Treball), OIT (Organització  
USE  Organització Internacional del Treball (7606) 

internacional, delicte de dret  
USE  crim contra la humanitat (1236) 

internacional, deute  
USE  deute exterior (2406) 

internacional, dret — (1231) 

internacional, dret civil  
USE  dret internacional privat (1231) 

internacional, dret comercial — (1231) 

internacional, dret econòmic  
USE  dret internacional econòmic (1231) 

internacional, dret fiscal — (2446) 

internacional, dret humanitari — (1236) 

internacional, dret laboral — (1231) 

internacional, dret nacional-dret  
USE  dret internacional-dret intern (1231) 

internacional, dret penal — (1216) 

internacional, economia — (1621) 

internacional econòmic, dret — (1231) 

internacional, embargament  
USE  sanció internacional (0806) 

internacional, emprèstit — (2406) 

internacional, entesa — (4031) 

internacional, equilibri  
USE  seguretat internacional (0816) 

internacional, escola — (3211) 

internacional, estadística — (1631) 

internacional, estret  
USE  estret (1231) 

internacional, exclusió d’una organització — 
(0806) 

Internacional, Fons Monetari — (7606) 

internacional, funció pública — (0806) 

internacional, funcionari — (0806) 

internacional, fusió — (4006) 

internacional, institució  
USE  organització internacional (0806) 

internacional, instrument — (0806) 

internacional, inversió — (2426) 

internacional, jurisdicció — (1226) 

internacional, liquiditat — (2406) 

internacional, litigi — (0816) 

internacional marítim, dret  
USE  dret del mar (1231) 

internacional, mediació  
USE  arbitratge internacional (0816) 

internacional, mercat — (2006) 

internacional, mercat financer  
USE  mercat financer (2421) 

internacional, mercat monetari  
USE  mercat monetari (2411) 

internacional, moneda — (2406) 

internacional, negociació — (0806) 

internacional no governamental, organització  
USE  organització no governamental (7626) 

internacional, norma — (6411) 

internacional, nou ordre econòmic  
USE  nou ordre econòmic (0806) 

Internacional Obrera  
MT  0406 marc polític  
BT1  ideologia política  
RT  moviment obrer  
RT  partit comunista  
RT  partit laborista  
RT  partit socialista  

internacional ONU, pacte — (0806) 

internacional, òrgan  
USE  organització internacional (0806) 

internacional, organisme  
USE  organització internacional (0806) 

internacional, organització — (0806) 

Internacional, Organització d’Aviació Civil — 
(7606) 

internacional, organització intergovernamental  
USE  organització mundial (7621) 

Internacional, Organització Marítima — 
(7606) 

internacional, pagament — (2406) 

internacional, participació CE en una reunió  
USE  paper internacional de la UE (1016) 

Internacional per a l’Antiga Iugoslàvia (TPIY), Tri-
bunal Penal  
USE  Tribunal Penal Internacional (TPI) (7606) 

Internacional per a l’Energia Atòmica, Agència  
USE  Organisme Internacional d’Energia Atòmi-

ca (7621) 

Internacional per a les Migracions, Organitza-
ció — (7621) 

Internacional per a Rwanda (TPIR), Tribunal Penal  
USE  Tribunal Penal Internacional (TPI) (7606) 
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Internacional per al Desenvolupament Agríco-
la, Fons — (7606) 

internacional per carretera, transport — 
(4816) 

internacional, política — (0806) 

internacional, pràctica concertada  
USE  entesa internacional (4031) 

internacional privat, dret — (1231) 

internacional privat europeu, dret  
USE  dret privat europeu (1206) 

internacional públic, dret — (1231) 

internacional, qüestió — (0816) 

internacional, recomanació — (0806) 

internacional, relació — (0806) 

internacional, representació CE davant una or-
ganització  
USE  paper internacional de la UE (1016) 

internacional, responsabilitat — (1231) 

internacional, reunió — (0806) 

internacional, sanció — (0806) 

internacional, seguretat — (0816) 

internacional, sistema monetari — (2406) 

Internacional Socialista  
MT  0406 marc polític  
BT1  ideologia política  

internacional, suspensió d’una organització  
USE  exclusió d’una organització internacional 

(0806) 

internacional, tarifa — (4806) 

internacional, tractat  
USE  acord internacional (0806) 

internacional, tràfic  
USE  transport internacional (4811) 

internacional, transport — (4811) 

internacional, tribunal  
USE  jurisdicció internacional (1226) 

internacional, voluntari — (0811) 

internacional-dret intern, dret — (1231) 

internacional-dret intern, dret — (1231) 

internacionalització de l’economia  
USE  globalització (1606) 

internacionals, afers  
USE  política internacional (0806) 

internacionals, aigües — (1231) 

Internacionals, Banc de Pagaments — (7621) 

internacionals, finances — (2406) 

internacionals, Grup dels Vint-i-quatre sobre 
qüestions monetàries  
USE  Grup dels Vint-i-quatre (7621) 

Internacionals, Grup Intergovernamental dels 
vint-i-quatre per a Afers Monetaris  
USE  Grup dels Vint-i-quatre (7621) 

internament psiquiàtric  
MT  2841 sanitat  
BT1  hospitalització  

BT2  organització sanitària  
BT3  política sanitària  

RT  malaltia mental  
RT  violència d’estat  

internat escolar  
MT  3211 ensenyament  
BT1  centre d’ensenyament  

*International Air Transport Association  
*USE  IATA (7626) 

International, Amnesty  
USE  Amnistia Internacional (7626) 

International Trade Centre, UNCTAD/WTO  
USE  Centre de Comerç Internacional (7606) 

internauta  
SN  Usuari d’internet.  
MT  3226 comunicació  
UF  cibernauta  
BT1  internet  

BT2  telecomunicació  
BT3  sistema de comunicació  

internet  
MT  3226 comunicació  
UF  web  
BT1  telecomunicació  

BT2  sistema de comunicació  
NT1  adreça d’internet  
NT1  extranet  
NT1  internauta  
NT1  intranet  
NT1  lloc internet  

NT2  bloc  
NT1  motor de recerca  
NT1  programa de navegació  
NT1  proveïdor d’accés  
RT  administració electrònica  
RT  autopista de la informació  
RT  biblioteca virtual  
RT  comerç electrònic  
RT  difusió de la informació  
RT  empresa naixent  
RT  fòrum  
RT  hipermèdia  
RT  intercanvi d’informació  
RT  sistema d’informació  
*RT  *telecentre  

internet, adreça d’ — (3226) 

internet, comerç a  
USE  comerç electrònic (2031) 

internet, lloc — (3226) 

internet, lloc d’  
USE  adreça d’internet (3226) 

internet, nom de domini d’  
USE  adreça d’internet (3226) 

internet, pàgina d’  
USE  adreça d’internet (3226) 

internet, publicitat a  
USE  publicitat electrònica no sol·licitada (2031) 

interns, cooperació en els afers — (1016) 

interoperabilitat, Agència ferroviària europea per 
a la seguretat i la  
USE  Agència Ferroviària Europea (1006) 

interorgànica d’atribucions, delegació  
USE  delegació de poders (0436) 

interparlamentari, comitè  
USE  delegació interparlamentària (0421) 

interparlamentària, cooperació — (0421) 

interparlamentària, delegació — (0421) 

interparlamentària, relació — (0421) 

interparlamentària, unió — (7621) 

interpel·lació  
USE  interpel·lació parlamentària (0421) 

interpel·lació parlamentària  
MT  0421 parlament  
UF  interpel·lació  
BT1  control parlamentari  

BT2  competències del parlament  

interpersonals, relacions  
USE  relacions humanes (2826) 

Interpol  
MT  7621 organitzacions mundials  
UF  Organització Internacional de Policia Crimi-

nal (OIPC)  
BT1  organització mundial  
RT  cooperació policíaca  

intèrpret  
USE  professió de la informació (3231) 

interpretació  
MT  3231 informació i tractament de la informació  
UF  interpretació simultània  
BT1  tractament de la informació  
RT  lingüística  
RT  professió de la informació  

interpretació de la llei  
USE  interpretació del dret (1206) 

interpretació del dret  
MT  1206 fonts i branques del dret  
UF  analogia jurídica  
UF  interpretació de la llei  
UF  interpretació judicial  
BT1  ciència jurídica  
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RT  petició de decisió prejudicial CE  
RT  primacia del dret comunitari  

interpretació judicial  
USE  interpretació del dret (1206) 

interpretació prejudicial CE  
USE  petició de decisió prejudicial CE (1221) 

interpretació, recurs d’  
USE  qüestió prejudicial (1221) 

interpretació simultània  
USE  interpretació (3231) 

interprofessional, acord — (4426) 

interprofessional, organització  
USE  associació professional (4426) 

interprofessional, salari mínim  
USE  salari mínim (4421) 

interregional, cooperació  
USE  cooperació regional (0811) 

Interregional de les Nacions Unides per a 
Investigacions sobre la Delinqüència i la 
Justícia, Institut — (7606) 

interregional, planificació  
USE  planificació regional (1606) 

interregional, relació  
USE  cooperació administrativa (0436) 

interrupció de l’embaràs  
USE  avortament (2806) 

interrupció dels estudis  
USE  abandó escolar (3206) 

interrupció voluntària de l’embaràs  
USE  avortament (2806) 

interruptor  
USE  material elèctric (6826) 

*interterritorial, fons de compensació  — 
(1616) 

interurbà, transport  
USE  transport urbà (4811) 

interurbana, migració — (2811) 

interurbana, via  
USE  xarxa de carreteres (4816) 

intervenció, compra d’ — (2006) 

intervenció, crèdit d’  
USE  despesa operativa CE (1021) 

intervenció de l’estat  
USE  política d’intervenció (1606) 

intervenció del fiscal  
USE  intervenció del ministeri fiscal (1221) 

intervenció del ministeri fiscal  
SN  Acció del ministeri públic davant una jurisdicció 

penal per a la imposició de penes o de mesures 
de seguretat a l’autor d’una infracció.  

MT  1221 justícia  
UF  acusació del fiscal  
UF  intervenció del fiscal  
BT1  acció penal  

BT2  acció judicial  
RT  ministeri fiscal  

intervenció dels poders públics  
USE  política d’intervenció (1606) 

intervenció, despesa d’  
USE  despesa operativa CE (1021) 

intervenció en el mercat  
MT  2006 política comercial  
BT1  política comercial  
NT1  planificació del mercat  
NT1  protecció del mercat  
NT1  sosteniment del mercat  

NT2  compra d’intervenció  
NT2  estoc conjuntural  
NT2  estoc d’intervenció  
NT2  retirada del mercat  

NT1  vigilància del mercat  
RT  intervenció financera  
RT  organització comuna de mercat  
RT  política d’intervenció  

intervenció, estoc d’ — (2006) 

intervenció financera  
MT  2421 lliure circulació de capitals  
BT1  mercat financer  
RT  intervenció en el mercat  
RT  mecanisme d’intervenció monetària  
RT  política d’intervenció  

intervenció humanitària  
USE  ajuda humanitària (0811) 

intervenció militar  
MT  0816 equilibri internacional  
UF  agressió militar  
BT1  conflicte internacional  
RT  cooperació UE-OTAN  
RT  missió militar de la Unió Europea  

intervenció monetària, mecanisme d’ — 
(2406) 

intervenció, organisme d’ — (2006) 

intervenció parlamentària  
USE  debat parlamentari (0426) 

intervenció, política d’ — (1606) 

intervenció, preu d’ — (2451) 

intervenció pública  
USE  política d’intervenció (1606) 

intervenció quirúrgica  
USE  cirurgia (2841) 

intervencionisme públic  
USE  política d’intervenció (1606) 

interventor de comptes  
USE  comptable (4026) 

interzonal, comerç  
USE  intercanvi per grups de països (2021) 

intimitat, dret a la  
USE  protecció de la vida privada (1236) 

intolerància religiosa  
USE  discriminació religiosa (1236) 

intoxicació alimentària  
MT  2841 sanitat  
UF  intoxicació per aliments  
BT1  nutrició  
RT  contaminació dels aliments  
RT  substància tòxica  

intoxicació per aliments  
USE  intoxicació alimentària (2841) 

intracomunitari, comerç  
USE  intercanvi intracomunitari (2006) 

intracomunitari, intercanvi — (2006) 

intracomunitari, pagament — (2406) 

intracomunitari, tràfic  
USE  transport intracomunitari (4811) 

intracomunitari, transport — (4811) 

intracomunitari, treballador  
USE  treballador comunitari (4411) 

intracomunitària, frontera — (1231) 

intracomunitària, migració  
USE  migració comunitària (2811) 

intracomunitària, relació — (1016) 

intracomunitaris, pagaments  
USE  pagament intracomunitari (2406) 

intranet  
SN  Xarxa interna de telecomunicació i teleinformà-

tica destinada a ser utilitzada exclusivament per 
un organisme i que fa servir els mateixos proto-
cols i les mateixes tècniques que internet.  

MT  3226 comunicació  
BT1  internet  

BT2  telecomunicació  
BT3  sistema de comunicació  

intraurbana, migració — (2811) 

introducció de dades  
USE  registre de dades (3236) 

introducció en el mercat  
USE  comercialització (2031) 

*INUFPI  
*USE  Institut de les Nacions Unides per a la For-

mació Professional i la Investigació (7606) 

*INUID  
*USE  Institut de les Nacions Unides d’Investigació 

sobre el Desarmament (7606) 
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inundació  
MT  5216 deterioració del medi ambient  
BT1  desastre natural  

BT2  degradació del medi ambient  
RT  curs d’aigua  
RT  risc natural  

invalidesa, assegurança d’ — (2836) 

invalidesa, pensió per  
USE  assegurança d’invalidesa (2836) 

invalidesa, prestació per  
USE  assegurança d’invalidesa (2836) 

invalidesa, subsidi d’  
USE  assegurança d’invalidesa (2836) 

invenció  
MT  6416 investigació i propietat intel·lectual  
UF  invent  
BT1  investigació  
RT  patent  

invenció, patent d’  
USE  patent (6416) 

invent  
USE  invenció (6416) 

inventari de recursos  
USE  avaluació de recursos (5206) 

inventor, drets de l’  
USE  propietat industrial (6416) 

inversió  
MT  2426 finançament i inversió  
UF  inversió de capitals  
UF  necessitats d’inversió  
NT1  inversió a l’estranger  
NT1  inversió comunitària  
NT1  inversió directa  
NT1  inversió estrangera  
NT1  inversió internacional  
NT1  inversió privada  
NT1  inversió pública  
NT1  inversió regional  
NT1  política d’inversió  

NT2  garantia d’inversions  
NT2  projecte d’inversió  
NT2  promoció d’inversions  
NT2  reglamentació d’inversions  
NT2  renda d’inversió  

RT  banc d’inversió  
RT  col·locació de capitals  
RT  cost d’inversió  
RT  crèdit a la inversió  
RT  estalvi  
RT  societat d’inversió  
RT  TRIMS  

inversió a l’estranger  
MT  2426 finançament i inversió  
BT1  inversió  
RT  exportació de capitals  

inversió, ajuda a la — (1606) 

inversió, banc d’ — (2416) 

inversió, bé d’  
USE  bé de producció (2026) 

inversió col·lectiva en valors mobiliaris (OICVM), 
organisme d’  
USE  societat d’inversió (4016) 

inversió col·lectiva, fons d’  
USE  societat d’inversió (4016) 

inversió comunitària  
MT  2426 finançament i inversió  
BT1  inversió  

inversió, cost d’ — (4026) 

inversió, crèdit a la — (2416) 

inversió de capital variable (SICAV), societat d’  
USE  societat d’inversió (4016) 

inversió de capitals  
USE  inversió (2426) 

inversió de la càrrega de la prova  
USE  prova (1221) 

inversió de risc  
USE  capital de risc (2421) 

inversió, declaració d’  
USE  reglamentació d’inversions (2426) 

inversió directa  
MT  2426 finançament i inversió  
BT1  inversió  

inversió en actius del mercat monetari (FIAMM), 
fons d’  
USE  societat d’inversió (4016) 

inversió, estímul a la  
USE  promoció d’inversions (2426) 

inversió estrangera  
MT  2426 finançament i inversió  
BT1  inversió  
RT  capital estranger  
RT  empresa estrangera  
RT  empresa multinacional  

inversió, foment de la  
USE  promoció d’inversions (2426) 

inversió, fons comú d’  
USE  societat d’inversió (4016) 

inversió industrial  
MT  6806 política i estructura industrials  
BT1  finançament de la indústria  

BT2  política industrial  
RT  capital industrial  

inversió internacional  
MT  2426 finançament i inversió  
BT1  inversió  

inversió mobiliària (FIM), fons d’  
USE  societat d’inversió (4016) 

inversió, necessitats d’  
USE  inversió (2426) 

inversió, política d’ — (2426) 

inversió privada  
MT  2426 finançament i inversió  
BT1  inversió  

inversió, projecte d’ — (2426) 

inversió pública  
MT  2426 finançament i inversió  
BT1  inversió  
RT  emprèstit públic  

inversió, reactivació de la  
USE  promoció d’inversions (2426) 

inversió regional  
MT  2426 finançament i inversió  
BT1  inversió  
RT  economia regional  
RT  planificació regional  

inversió, renda d’ — (2426) 

inversió, rendibilitat de la  
USE  renda d’inversió (2426) 

inversió, societat d’ — (4016) 

Inversions, Banc Europeu d’ — (1006) 

Inversions, Centre Internacional de Resolució 
de Diferències sobre — (7606) 

Inversions, Fons Europeu d’ — (1006) 

inversions, garantia d’ — (2426) 

Inversions, Organisme Multilateral de Garan-
tia d’ — (7606) 

inversions, promoció d’ — (2426) 

inversions, protecció de les  
USE  garantia d’inversions (2426) 

inversions, reglamentació d’ — (2426) 

inversions relacionades amb el comerç  
USE  TRIMS (2021) 

inversions relacionades amb el comerç, mesu-
res en matèria d’  
USE  TRIMS (2021) 

inversions, societat d’  
USE  societat d’inversió (4016) 

investigació  
MT  6416 investigació i propietat intel·lectual  
NT1  experimentació animal  
NT1  experimentació humana  
NT1  innovació  
NT1  invenció  
NT1  investigació a l’empresa  
NT1  investigació aplicada  
NT1  investigació bàsica  
NT1  investigació científica  

NT2  descobriment científic  
NT1  investigació de camp  
NT1  investigació industrial  
NT1  investigació militar  
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NT1  investigació universitària  
NT1  mètode d’investigació  

NT2  anàlisi comparativa  
NT2  anàlisi de les causes  
NT2  anàlisi qualitativa  
NT3  traçabilitat  

NT2  anàlisi quantitativa  
NT2  mètode d’avaluació  
NT2  observació  
NT2  principi de precaució  
NT2  simulació  

NT1  organització de la investigació  
NT1  peritatge científic  
NT1  resultat de la investigació  
RT  centre d’investigació  
RT  disseny del producte  
RT  investigació agronòmica  
RT  investigació espacial  
RT  investigació i desenvolupament  
RT  investigació mèdica  
RT  investigació nuclear  
RT  política d’investigació  
RT  relació indústria-investigació  

Investigació (CDESR), Comitè Director d’Ense-
nyament Superior i  
USE  Consell de Cooperació Cultural (7611) 

Investigació (Nacions Unides), Institut per a 
la Formació i la — (7606) 

investigació a l’empresa  
MT  6416 investigació i propietat intel·lectual  
BT1  investigació  
RT  estratègia econòmica  
RT  investigació i desenvolupament  
RT  petita i mitjana empresa  

investigació, acció d’  
USE  programa d’investigació (6416) 

investigació agrària  
USE  investigació agronòmica (5606) 

investigació agronòmica  
MT  5606 política agrària  
UF  investigació agrària  
BT1  política agrària  
NT1  estació experimental agrícola  
NT1  granja pilot  
NT1  millora de les plantes  
RT  agronomia  
RT  investigació  
RT  investigació forestal  
RT  investigació pesquera  
RT  sistema de conreu  
RT  tractament fitosanitari  

investigació animal  
USE  zootècnia (5631) 

investigació aplicada  
MT  6416 investigació i propietat intel·lectual  
UF  investigació tecnològica  
UF  investigació tècnica  
BT1  investigació  
RT  ciències aplicades  
RT  investigació i desenvolupament  
RT  tecnologia  

investigació bàsica  
MT  6416 investigació i propietat intel·lectual  

UF  investigació fundamental  
BT1  investigació  

investigació, beca d’  
USE  assignació per a estudis (3216) 

investigació CE, despesa d’ — (1021) 

Investigació, Centre Comú d’ — (1006) 

investigació, centre d’ — (6416) 

investigació científica  
MT  6416 investigació i propietat intel·lectual  
BT1  investigació  
NT1  descobriment científic  
RT  COST  
RT  cooperació científica  
RT  investigació energètica  
RT  zootècnia  

Investigació Científica i Tècnica, Comitè d’ — 
(6416) 

investigació, comissió d’ — (0421) 

investigació comparativa  
USE  anàlisi comparativa (6416) 

investigació, crèdit per a la  
USE  pressupost d’investigació (6416) 

investigació d’operacions  
USE  tècnica de gestió (4021) 

investigació de camp  
SN  Estudis acadèmics o altres recerques fets en un 

medi natural i no en laboratoris, aules o altres 
llocs controlats.  

MT  6416 investigació i propietat intel·lectual  
BT1  investigació  
RT  centre d’investigació  

Investigació de les Nacions Unides per al 
Desenvolupament Social, Institut d’ — (7606) 

investigació, despeses d’  
USE  pressupost d’investigació (6416) 

investigació documental  
USE  recerca documental (3221) 

investigació, empresa d’  
USE  centre d’investigació (6416) 

investigació energètica  
SN  Investigació científica en l’àmbit de l’energia.  
MT  6606 política energètica  
BT1  política energètica  
RT  investigació científica  

investigació, equip d’  
USE  aparell científic (6821) 

investigació espacial  
MT  6416 investigació i propietat intel·lectual  
UF  medicina espacial  
BT1  política espacial  
NT1  estació orbital  
RT  Agència Espacial Europea  
RT  ciència de l’espai  
RT  investigació  

Investigació Espacial i Tecnologia, Centre Euro-
peu d’  
USE  Agència Espacial Europea (7611) 

investigació europea, Agència de coordinació 
de la  
USE  Eureka (6416) 

investigació, foment de la  
USE  política d’investigació (6416) 

investigació forestal  
MT  5636 forest  
BT1  política forestal  
RT  investigació agronòmica  

investigació fundamental  
USE  investigació bàsica (6416) 

investigació i desenvolupament  
MT  6416 investigació i propietat intel·lectual  
UF  I+D  
UF  IDT  
UF  investigació tecnològica i desenvolupament 

tecnològic  
BT1  política d’investigació  
RT  investigació  
RT  investigació a l’empresa  
RT  investigació aplicada  

investigació i desenvolupament (PMID), progra-
ma marc d’  
USE  programa marc d’IDT (6416) 

investigació i desenvolupament tecnològic 
(PMIDT), programa marc d’  
USE  programa marc d’IDT (6416) 

Investigació i Documentació Parlamentàries, 
Centre Europeu d’ — (7611) 

Investigació i Formació sobre el desenvolupa-
ment, Associació Europea d’Instituts d’  
USE  EADI (7611+7626) 

investigació industrial  
MT  6416 investigació i propietat intel·lectual  
BT1  investigació  
RT  cooperació industrial  
RT  indústria aeroespacial  
RT  indústria mecànica  
RT  prototip  
RT  revolució industrial  
RT  secret industrial  

investigació, informe d’ — (3221) 

investigació, institut d’  
USE  centre d’investigació (6416) 

Investigació, Institut de les Nacions Unides 
per a la Formació Professional i la — (7606) 

investigació judicial  
MT  1221 justícia  
UF  actuacions preliminars  
UF  diligències prèvies  
UF  indagatòria  
BT1  procediment penal  

BT2  procediment judicial  
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investigació, laboratori d’  
USE  centre d’investigació (6416) 

Investigació, l’Educació i la Higiene i la Seguretat, 
Institut Sindical Europeu per a la  
USE  Institut Sindical Europeu (7611+7626) 

investigació mèdica  
MT  2841 sanitat  
BT1  ciències mèdiques  
RT  experimentació humana  
RT  investigació  

investigació, mètode d’ — (6416) 

investigació militar  
MT  6416 investigació i propietat intel·lectual  
BT1  investigació  
RT  armament  
RT  ciència militar  
RT  indústria d’armaments  
RT  tecnologia dual  

investigació minera  
USE  prospecció minera (6611) 

investigació nuclear  
MT  6621 indústries nuclear i elèctrica  
BT1  política nuclear  

BT2  indústria nuclear  
RT  CERN  
RT  investigació  

Investigació Nuclear, Centre Europeu per a la  
USE  CERN (7611) 

investigació, organització de la — (6416) 

investigació parlamentària  
MT  0421 parlament  
BT1  control parlamentari  

BT2  competències del parlament  
RT  comissió d’investigació  

investigació pedagògica  
USE  nova pedagogia (3206) 

investigació, personal d’ — (6416) 

investigació pesquera  
MT  5641 pesca  
BT1  política pesquera  
RT  investigació agronòmica  
RT  investigació sobre el medi ambient  

investigació, política comunitària d’ — (6416) 

investigació, política d’ — (6416) 

investigació, pressupost comunitari d’  
USE  despesa d’investigació CE (1021) 

investigació, pressupost d’ — (6416) 

investigació, programa comú d’  
USE  política comunitària d’investigació (6416) 

investigació, programa d’ — (6416) 

investigació, programa marc d’  
USE  programa marc d’IDT (6416) 

investigació, projecte d’ — (6416) 

investigació, resultat de la — (6416) 

Investigació sobre el Desarmament, Institut 
de les Nacions Unides d’ — (7606) 

investigació sobre el medi ambient  
MT  5206 política del medi ambient  
UF  estudi mediambiental  
BT1  política de medi ambient  
NT1  estadístiques del medi ambient  
RT  ecologia  
RT  investigació pesquera  

investigació social  
USE  anàlisi sociològica (2821) 

investigació tècnica  
USE  investigació aplicada (6416) 

investigació tecnològica  
USE  investigació aplicada (6416) 

investigació tecnològica i desenvolupament tec-
nològic  
USE  investigació i desenvolupament (6416) 

investigació universitària  
MT  6416 investigació i propietat intel·lectual  
BT1  investigació  
RT  universitat  

Investigacions Espacials (ESRO), Organització 
Europea d’  
USE  Agència Espacial Europea (7611) 

Investigacions i Capacitació per a la Promoció 
de la Dona, Institut Internacional d’ — (7606) 

Investigacions sobre la Delinqüència i la 
Justícia, Institut Interregional de les Nacions 
Unides per a — (7606) 

investigador  
USE  personal d’investigació (6416) 

investigadors, intercanvi d’  
USE  intercanvi científic (0811) 

invidents, pas de vianants amb dispositiu per a  
USE  mitjans per a discapacitats (2826) 

inviolabilitat de les comunicacions  
USE  protecció de les comunicacions (1236) 

inviolabilitat del domicili  
MT  1236 drets i llibertats  
UF  violació de domicili  
BT1  protecció de la vida privada  

BT2  dret de l’individu  

inviolabilitat parlamentària  
USE  immunitat parlamentària (0421) 

invisible, intercanvi  
USE  balança d’invisibles (2406) 

invisible, operació  
USE  balança d’invisibles (2406) 

invisible, transacció  
USE  balança d’invisibles (2406) 

invisibles, balança d’ — (2406) 

invitació a licitar  
USE  licitació (2006) 

involucionisme  
USE  cop d’estat (0431) 

iode  
MT  6811 química  
BT1  halogen  

BT2  element químic  

iodur  
USE  sal química (6811) 

iogurt  
MT  6016 productes agraris transformats  
BT1  llet fermentada  

BT2  producte lacti  

IOM  
USE  Organització Internacional per a les Migra-

cions (7621) 

ionització  
USE  irradiació (6036) 

ionitzant, radiació — (3606) 

ionitzant, radiació no — (5216) 

ionitzat, aliment  
USE  producte irradiat (6026) 

IPTS  
USE  Centre Comú d’Investigació (1006) 

IPU  
USE  unió interparlamentària (7621) 

Iran  
MT  7226 Àsia-Oceania  
MT  7231 geografia econòmica  
UF  República Islàmica de l’Iran  
BT1  país del Golf  

BT2  Pròxim Orient i Orient Mitjà  
BT1  països de l’OPEP  
RT  qüestió del Kurdistan  

Iran, República Islàmica de l’  
USE  Iran (7226+7231) 

Iraq  
MT  7226 Àsia-Oceania  
MT  7231 geografia econòmica  
MT  7236 geografia política  
UF  República de l’Iraq  
BT1  país del Golf  

BT2  Pròxim Orient i Orient Mitjà  
BT1  país del CUEA  
BT1  països de l’OPEP  
BT1  països del Mercat Comú Àrab  
BT1  països de la Lliga Àrab  
RT  qüestió del Kurdistan  

Iraq, República de l’  
USE  Iraq (7226+7231+7236) 
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IRBM  
USE  míssil balístic (0821) 

Irian Jaya  
MT  7226 Àsia-Oceania  
MT  7231 geografia econòmica  

BT2  Sud-est asiàtic  
BT1  Indonèsia  

BT2  país de l’APEC  
BT2  països de l’OPEP  
BT2  països de l’ASEAN  

Irlanda  
MT  7206 Europa  
MT  7231 geografia econòmica  
MT  7236 geografia política  
UF  Eire  
BT1  Europa occidental  
BT1  estat membre UE  
BT1  països de l’OCDE  
BT1  països del Consell d’Europa  
RT  regions d’Irlanda  

Irlanda del Nord  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions de la Gran Bretanya  

Irlanda del Nord, Regne Unit de la Gran Breta-
nya i  
USE  Regne Unit (7206+7231+7236) 

Irlanda, mar d’ — (5211) 

Irlanda, regions d’ — (7211) 

IRMM  
USE  Centre Comú d’Investigació (1006) 

IRPF  
USE  impost sobre la renda de les persones físi-

ques (2446) 

irradiació  
SN  Procediment de conservació dels aliments amb 

radiacions ionitzants.  
MT  6036 tecnologia alimentària  
UF  ionització  
BT1  conservació d’aliments  

BT2  tecnologia alimentària  
RT  producte irradiat  

irradiat, aliment  
USE  producte irradiat (6026) 

irradiat, combustible — (6621) 

irradiat, producte — (6026) 

irregular, economia  
USE  economia submergida (1621) 

irrigació  
MT  5621 explotació agrícola del sòl  
UF  reg  
UF  reg per aspersió  
UF  reg per degoteig  
BT1  ordenació hidroagrícola  

BT2  millora del sòl  
BT3  tècnica de conreu  

RT  aigua  
RT  conreu de regadiu  

*Iscle de Vallalta, Sant  — (7211+9999) 

ISE  
USE  Institut Sindical Europeu (7611+7626) 

islàmic, dret  
USE  dret musulmà (1206) 

islàmic, estat — (0406) 

Islàmica de l’Afganistan, República  
USE  Afganistan (7226) 

Islàmica de l’Iran, República  
USE  Iran (7226+7231) 

Islàmica de Mauritània, República  
USE  Mauritània (7221+7231+7236) 

Islàmica del Pakistan, República  
USE  Pakistan (7226+7231) 

Islàmica Federal de les Comores, República  
USE  Comores (7221+7231+7236) 

islamisme  
MT  2831 cultura i religió  
BT1  religió  
RT  dret musulmà  
RT  musulmà  

islamita  
USE  musulmà (2821) 

islamofòbia  
USE  discriminació religiosa (1236) 

Islàndia  
MT  7206 Europa  
MT  7231 geografia econòmica  
MT  7236 geografia política  
UF  República d’Islàndia  
BT1  Europa del Nord  
BT1  països de l’AELC  
BT1  països de l’OCDE  
BT1  països de l’OTAN  
BT1  països del Consell d’Europa  
BT1  països del Consell Nòrdic  

Islàndia, República d’  
USE  Islàndia (7206+7231+7236) 

ISO  
MT  7626 organitzacions no governamentals  
UF  Organització Internacional de Normalització  
BT1  organització no governamental  
RT  norma internacional  

ISO, norma  
USE  norma internacional (6411) 

isoglucosa  
MT  6021 begudes i sucres  
BT1  sucre  

isoglucosa, cotització  
USE  cotització sucre (1021) 

*Isona i Conca Dellà  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  

*BT1  *Lleida  
*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Pallars Jussà  

isoprè  
USE  hidrocarbur (6616) 

isòtop radioactiu  
USE  química nuclear (6621) 

*Isòvol  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Cerdanya  

ISPA  
USE  ajuda de preadhesió (1016) 

ISPC  
USE  Centre Comú d’Investigació (1006) 

Israel  
MT  7226 Àsia-Oceania  
MT  7231 geografia econòmica  
UF  estat d’Israel  
BT1  Pròxim Orient i Orient Mitjà  
BT1  països tercers mediterranis  
RT  estatut de Jerusalem  
RT  qüestió de Cisjordània  
RT  qüestió de Palestina  

Israel, estat d’  
USE  Israel (7226+7231) 

ISS  
USE  Institut d’Estudis de Seguretat de la Unió Eu-

ropea (1016) 

ISSA  
USE  Associació Internacional de la Seguretat So-

cial (7626) 

Isses, territori dels Àfars i dels  
USE  Djibouti (7221+7231+7236) 

*Itä-Suomi  
*USE  Finlàndia Oriental (7211) 

Itàlia  
MT  7206 Europa  
MT  7231 geografia econòmica  
MT  7236 geografia política  
UF  República Italiana  
BT1  Europa meridional  
BT1  estat membre UE  
BT1  països de l’OCDE  
BT1  països de l’OTAN  
BT1  països de la UEO  
BT1  països del Consell d’Europa  
RT  regions d’Itàlia  

Itàlia, regions d’ — (7211) 

Italiana, República  
USE  Itàlia (7206+7231+7236) 

ITC (UNCTAD/WTO)  
USE  Centre de Comerç Internacional (7606) 
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ITU  
USE  Unió Internacional de Telecomunicacions 

(7606) 

ITUC  
USE  Confederació Sindical Internacional (7626) 

ITV  
USE  inspecció tècnica (4806) 

IUE  
USE  Institut Universitari Europeu (7611) 

Iugoslava de Macedònia, Antiga República — 
(7206+7231+7236) 

iugoslava, exrepública  
USE  Antiga República Iugoslava de Macedònia 

(7206+7231+7236) 

Iugoslàvia  
SN  República socialista federal que des de la Segona 

Guerra Mundial fins que es va desmembrar el 
1991 formaven sis repúbliques (Bòsnia i Herce-
govina, Croàcia, Eslovènia, Macedònia, Monte-
negro i Sèrbia). Només l’utilitzarem per desig-
nar l’estat que va existir fins el desmembrament 
de la federació.  

MT  7236 geografia política  
UF  territoris de l’antiga Iugoslàvia  
BT1  antics països socialistes  

Iugoslàvia (RFY), República Federativa de  
USE  Sèrbia i Montenegro (7206) 

Iugoslàvia (TPIY), Tribunal Penal Internacional 
per a l’Antiga  
USE  Tribunal Penal Internacional (TPI) (7606) 

Iugoslàvia, nova  
USE  Sèrbia i Montenegro (7206) 

Iugoslàvia, territoris de l’antiga  
USE  Iugoslàvia (7236) 

iure, reconeixement de  
USE  reconeixement d’un estat (1231) 

iuris comunitari, corpus — (1011) 

IV, Conveni de Lomé — (1016) 

IVA  
MT  2446 fiscalitat  
UF  impost sobre el tràfic d’empreses  
UF  impost sobre el valor afegit  
UF  impost sobre el volum de negocis  
BT1  impost sobre el consum  
NT1  tipus de l’IVA  
RT  preu sense impostos  
RT  recurs de l’IVA  
RT  recursos propis  
RT  valor afegit  
RT  volum de vendes  

IVA, ingressos per  
USE  recurs de l’IVA (1021) 

IVA, recurs de l’ — (1021) 

IVA, recurs financer per  
USE  recurs de l’IVA (1021) 

IVA, tipus de l’ — (2446) 

*Ivars d’Urgell  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Pla d’Urgell  

*Ivars de Noguera  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Noguera  

Ivori, Costa d’ — (7221+7231) 

Ivori, República de Costa d’  
USE  Costa d’Ivori (7221+7231) 

*Ivorra  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Segarra  

jaciment  
USE  jaciment de mineral (6611) 

jaciment arqueològic  
USE  indret històric (2831) 

jaciment de gas  
MT  6606 política energètica  
BT1  gas  

BT2  combustible  
BT3  indústria energètica  

RT  jaciment de petroli  

jaciment de mineral  
MT  6611 indústries carbonera i minera  
UF  jaciment  
UF  jaciment miner  
BT1  indústria minera  

jaciment de petroli  
MT  6616 indústria petroliera  
BT1  indústria petroliera  
RT  jaciment de gas  

jaciment miner  
USE  jaciment de mineral (6611) 

jaciment prehistòric  
USE  indret històric (2831) 

*Jaén  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*BT1  Andalusia  

*BT2  regions d’Espanya  

*Jafre  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Empordà  

(JAI), justícia i interior  
USE  espai de llibertat, seguretat i justícia (1016) 

Jamaica  
MT  7216 Amèrica  
MT  7231 geografia econòmica  
MT  7236 geografia política  
BT1  Grans Antilles  

BT2  Carib  
BT1  països de l’ACP  
BT1  països del SELA  
BT1  països del Caricom  
BT1  països de l’OEA  

Jambol, regió de — (7211) 

Jämtland  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  Norrland central  

BT2  regions de Suècia  

Japó  
MT  7226 Àsia-Oceania  
MT  7231 geografia econòmica  
BT1  Extrem Orient  
BT1  país de l’APEC  
BT1  països de l’OCDE  

jaqueta salvavives  
USE  equip de protecció (4416) 

jardí públic  
USE  zona verda (2846) 

jardineria  
USE  horticultura (5631) 

*Jaume d’Enveja, Sant  — (7211+9999) 

*Jaume de Frontanyà, Sant  — (7211+9999) 

*Jaume de Llierca, Sant  — (7211+9999) 

*Jaume dels Domenys, Sant  — (7211+9999) 

Java  
MT  7226 Àsia-Oceania  
MT  7231 geografia econòmica  

BT2  Sud-est asiàtic  
BT1  Indonèsia  

BT2  país de l’APEC  
BT2  països de l’OPEP  
BT2  països de l’ASEAN  

Jaya, Irian — (7226+7231) 

jeràrquic, recurs  
USE  recurs administratiu (0436) 

jeràrquic, SGBD  
USE  sistema de gestió de bases de dades (3236) 

Jericó, territori autònom de  
USE  territoris autònoms de Palestina (7226+7231) 
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Jerusalem, estatut de — (0816) 

Jerusalem-Est  
USE  territoris autònoms de Palestina (7226+7231) 

JET  
USE  Joint European Torus (1006) 

JIFE  
USE  Junta Internacional de Fiscalització d’Estupe-

faents (7606) 

*Joan de les Abadesses, Sant  — (7211+9999) 

*Joan de Mollet, Sant  — (7211+9999) 

*Joan de Vilatorrada, Sant  — (7211+9999) 

*Joan Despí, Sant  — (7211+9999) 

*Joan, Horta de Sant  — (7211+9999) 

*Joan les Fonts, Sant  — (7211+9999) 

joc  
MT  2826 vida social  
BT1  lleure  
NT1  establiment de jocs  
NT1  joc automàtic  
NT1  joc d’atzar  
RT  indústria de la joguina  
RT  ludoteca  

joc automàtic  
MT  2826 vida social  
UF  joc electrònic  
UF  joc elèctric  
UF  videojoc  
BT1  joc  

BT2  lleure  
RT  indústria electrotècnica  
RT  indústria elèctrica  

joc, casa de  
USE  establiment de jocs (2826) 

joc d’atzar  
MT  2826 vida social  
UF  aposta  
UF  aposta mútua  
*UF  *juguesca  
UF  loteria  
UF  loto  
UF  màquina recreativa  
*UF  *quiniela  
UF  rifa  
UF  tómbola  
UF  travessa  
BT1  joc  

BT2  lleure  

joc elèctric  
USE  joc automàtic (2826) 

joc electrònic  
USE  joc automàtic (2826) 

jocs, establiment de — (2826) 

jocs olímpics  
MT  2826 vida social  
BT1  espectacle esportiu  

BT2  esport  
BT3  lleure  

joguina  
USE  indústria de la joguina (6846) 

joguina, indústria de la — (6846) 

joieria  
USE  joieria i orfebreria (6846) 

joieria i orfebreria  
MT  6846 indústries diverses  
UF  joieria  
UF  orfebreria  
BT1  indústria diversa  
RT  pedra preciosa  

Joint European Torus  
MT  1006 institucions de la Unió Europea i funció 

pública europea  
UF  JET  
UF  Next European Torus  
UF  Tor Europeu Comú  
BT1  empresa comuna CEEA  

BT2  organisme i agència de la UE  
BT3  organisme comunitari  

RT  CEEA  
RT  fusió nuclear  

joint venture  
USE  empresa comuna (4011) 

jònega  
MT  5626 mitjà de producció agrícola  
BT1  boví  

BT2  bestiar  

Jònica, mar — (5211) 

Jòniques, illes — (7211) 

Jönköping  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  Smaaland i Illes  

BT2  regions de Suècia  

*Jonquera, la  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Empordà  

*Jorba  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Anoia  

Jordània  
MT  7226 Àsia-Oceania  
MT  7231 geografia econòmica  
MT  7236 geografia política  
UF  Regne Haiximita de Jordània  

BT1  Maixriq  
BT2  Pròxim Orient i Orient Mitjà  

BT1  país del CUEA  
BT1  països tercers mediterranis  
BT1  països del Mercat Comú Àrab  
BT1  països de la Lliga Àrab  

Jordània, Regne Haiximita de  
USE  Jordània (7226+7231+7236) 

*Jordi Desvalls, Sant  — (7211+9999) 

jornada de treball  
MT  4416 condicions i organització del treball  
UF  jornada laboral  
BT1  organització del treball  
NT1  hora extraordinària  
NT1  horari de treball  
NT1  horari flexible  
NT1  jornada intensiva  
NT1  jornada legal  
NT1  reducció del temps de treball  
NT1  temps de descans  

NT2  descans setmanal  
NT2  dia festiu  
NT2  permís sense sou  
NT2  vacances retribuïdes  
NT3  excedència especial  

NT1  treball dominical  
NT1  treball nocturn  
NT1  treball per torns  
RT  durada de la conducció  

jornada intensiva  
MT  4416 condicions i organització del treball  
BT1  jornada de treball  

BT2  organització del treball  

jornada laboral  
USE  jornada de treball (4416) 

jornada legal  
MT  4416 condicions i organització del treball  
UF  setmana d’x hores  
BT1  jornada de treball  

BT2  organització del treball  

jornada, treball a mitja  
USE  treball a temps parcial (4406) 

jornal  
USE  salari (4421) 

*Josa i Tuixén  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Urgell  

jove  
MT  2816 demografia i població  
UF  adolescent  
UF  adolescència  
UF  joventut  
UF  joves  
UF  menor  
BT1  distribució per edats  

BT2  composició de la població  
RT  delinqüència juvenil  
RT  descontentament juvenil  
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RT  discriminació per motius d’edat  
RT  intercanvi de joves  
RT  política de la joventut  
RT  responsabilitat penal del menor  
RT  treballador jove  

jove agricultor  
MT  5616 sistema d’explotació agrària  
UF  jove explotador agrícola  
BT1  població activa agrària  
RT  ajuda a l’agricultura  
RT  pla de desenvolupament agrícola  
RT  subsidi d’instal·lació  

jove explotador agrícola  
USE  jove agricultor (5616) 

jove, treballador — (4411) 

joventut  
USE  jove (2816) 

Joventut (FEJ), Fons Europeu de la  
USE  fons del Consell d’Europa (7611) 

joventut, moviment de  
USE  moviment juvenil (0431) 

joventut, política de la — (2826) 

joves  
USE  jove (2816) 

Joves (FSMJ), Fons de Solidaritat per a la Mo-
bilitat dels  
USE  fons del Consell d’Europa (7611) 

*joves, explotació laboral de   
*USE  treball de joves (4406) 

joves, intercanvi de — (2831) 

joves, treball de — (4406) 

jubilació anticipada  
MT  4406 ocupació  
UF  jubilació flexible  
UF  jubilació progressiva  
UF  jubilació voluntària  
BT1  cessament d’ocupació  

jubilació, condició de — (4406) 

jubilació, edat de  
USE  condició de jubilació (4406) 

jubilació flexible  
USE  jubilació anticipada (4406) 

jubilació, pensió de — (2836) 

jubilació progressiva  
USE  jubilació anticipada (4406) 

jubilació voluntària  
USE  jubilació anticipada (4406) 

jubilada, persona — (4406) 

judaisme  
MT  2831 cultura i religió  
BT1  religió  

RT  dret hebraic  
RT  jueu  

judeofòbia  
USE  discriminació religiosa (1236) 

judicatura  
USE  jutge (1226) 

judici  
MT  1221 justícia  
UF  audiència judicial  
UF  procés  
UF  vista de la causa  
UF  vista judicial  
BT1  procediment judicial  
NT1  dictamen pericial  
NT1  testimoni  

judici, dret a  
USE  dret a la justícia (1236) 

judicial, acció — (1221) 

judicial, agència europea per a l’enfortiment de 
la cooperació  
USE  Eurojust (1016) 

judicial, agent — (1226) 

judicial, ajuda  
USE  assistència judicial (1221) 

judicial, arranjament — (4006) 

judicial, assistència — (1221) 

judicial, audiència  
USE  judici (1221) 

judicial, causa  
USE  acció judicial (1221) 

judicial civil a la Unió Europea, cooperació — 
(1016) 

judicial, competència  
USE  competència jurisdiccional (1226) 

Judicial, Consell General del Poder  
USE  poder judicial (0406) 

judicial, cooperació — (0811) 

judicial d’urgència, procediment  
USE  procediment d’urgència (1221) 

judicial, diligència — (1221) 

judicial, dret a la tutela  
USE  dret a la justícia (1236) 

judicial, dret d’entaular una acció  
USE  dret de litigar (1221) 

judicial, dret d’exercir una acció  
USE  dret de litigar (1221) 

judicial, dret d’iniciar un procediment  
USE  dret de litigar (1221) 

judicial, endarreriment — (1221) 

judicial, error — (1221) 

judicial europea en matèria civil i mercantil, xarxa  
USE  cooperació judicial civil a la Unió Europea 

(1016) 

judicial europea en matèria penal, xarxa  
USE  cooperació judicial penal UE (1016) 

judicial europeu, espai — (0811) 

judicial i duanera (grup director II), grup de co-
operació  
USE  òrgan de cooperació judicial i policial UE 

(1016) 

judicial i policial UE, òrgan de cooperació — 
(1016) 

judicial, instància  
USE  acció judicial (1221) 

judicial, interpretació  
USE  interpretació del dret (1206) 

judicial, investigació — (1221) 

judicial, jurisdicció — (1226) 

judicial mútua, assistència  
USE  cooperació judicial (0811) 

judicial, ordre  
USE  ordre comminatòria (1221) 

judicial penal a la Unió Europea, ajuda mútua  
USE  cooperació judicial penal UE (1016) 

judicial penal UE, cooperació — (1016) 

judicial, peritació  
USE  dictamen pericial (1221) 

judicial, peritatge  
USE  dictamen pericial (1221) 

judicial, poder — (0406) 

judicial, policia — (1226) 

judicial, procediment — (1221) 

judicial, protecció  
USE  dret a la justícia (1236) 

judicial, recurs  
USE  acció judicial (1221) 

judicial, reforma — (1226) 

judicial, resolució  
USE  sentència (1221) 

judicial, secretari  
USE  personal de l’administració de justícia (1226) 

judicial, separació — (2806) 

judicial, sistema — (1226) 

judicial, tribunal  
USE  jurisdicció judicial (1226) 



343 jurídiques, nacionalitat de les persones — (1231) 

judicial, vista  
USE  judici (1221) 

judicials, costes — (1221) 

jueu  
MT  2821 marc social  
UF  hebreu  
BT1  grup religiós  

BT2  grup sociocultural  
RT  judaisme  

*juguesca  
*USE  joc d’atzar (2826) 

*Juià  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Gironès  

*Julià de Cerdanyola, Sant  — (7211+9999) 

*Julià de Ramis, Sant  — (7211+9999) 

*Julià de Vilatorta, Sant  — (7211+9999) 

*Julià del Llor i Bonmatí, Sant  — (7211+9999) 

Júlia, Friül-Venècia — (7211) 

*Juncosa  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Garrigues  

*Juneda  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Garrigues  

junta de portaveus  
SN  L’aplicarem a l’òrgan de representació dels grups 

parlamentaris.  
MT  0421 parlament  
BT1  composició del parlament  

Junta de Qüestors  
USE  qüestor (0421) 

Junta Internacional de Fiscalització d’Estupe-
faents  
MT  7606 Nacions Unides  
UF  INCB  
UF  JIFE  
BT1  organisme especialitzat de les Nacions Uni-

des  
RT  estupefaent  

junta militar  
USE  règim militar (0406) 

jurat  
USE  jutge no professional (1226) 

jurat de comptes, censor  
USE  comptable (4026) 

jurat, guarda  
USE  seguretat i vigilància (6846) 

jurat, jutge  
USE  jutge no professional (1226) 

jurat mixt  
USE  jutge no professional (1226) 

*jurat popular  
*USE  jutge no professional (1226) 

jurat, recusació d’un membre d’un  
USE  recusació (1221) 

jurat, tribunal  
USE  jutge no professional (1226) 

jurídic, assessor — (1226) 

jurídic, codi — (1206) 

jurídic comunitari, acte  
USE  acte comunitari (1011) 

jurídic comunitari, ordenament  
USE  ordre jurídic comunitari (1011) 

jurídic comunitari, ordre — (1011) 

jurídic de la societat, estatut  
USE  societat (4016) 

jurídic dels diputats, règim  
USE  estatut dels parlamentaris (0421) 

jurídic dels parlamentaris, règim  
USE  estatut dels parlamentaris (0421) 

jurídic dels senadors, règim  
USE  estatut dels parlamentaris (0421) 

jurídic, efecte  
USE  execució de sentència (1221) 

jurídic, estatut — (1211) 

jurídic europeu, estatut — (1211) 

jurídic, fonament  
USE  base jurídica (1011) 

jurídic intergovernamental, instrument — 
(1011) 

jurídic nacional, ordre  
USE  dret nacional (1206) 

jurídic, punt de vista  
USE  legislació (1206) 

jurídic, vessant  
USE  legislació (1206) 

jurídica, analogia  
USE  interpretació del dret (1206) 

*Jurídica Assessora, Comissió  — (0406) 

*jurídica, assistència   
*USE  assistència judicial (1221) 

jurídica, base — (1011) 

jurídica, capacitat — (1211) 

jurídica, certesa  
USE  principi de seguretat jurídica (1011) 

*jurídica, certitud   
*USE  principi de seguretat jurídica (1011) 

jurídica, ciència — (1206) 

jurídica, codificació  
USE  codi jurídic (1206) 

jurídica, cooperació — (0811) 

jurídica de la societat, forma  
USE  societat (4016) 

jurídica, dimensió  
USE  legislació (1206) 

jurídica, doctrina — (1206) 

jurídica, dret a la tutela  
USE  dret a la justícia (1236) 

jurídica externa de la Comunitat, competència  
USE  competències externes CE (1011) 

Jurídica i Social de la Dona, Comissió de la Con-
dició  
USE  comissió tècnica ONU (7606) 

jurídica, incapacitat  
USE  capacitat jurídica (1211) 

jurídica, informàtica — (3236) 

jurídica, metodologia — (1206) 

jurídica, persona — (1211) 

jurídica, personalitat  
USE  estatut jurídic (1211) 

jurídica, principi de seguretat — (1011) 

jurídica, professió — (1226) 

jurídica, responsabilitat  
USE  responsabilitat (1211) 

jurídica, seguretat  
USE  principi de seguretat jurídica (1011) 

jurídica, seu  
USE  seu social (4006) 

jurídica), societat civil (forma  
USE  societat de dret civil (4016) 

jurídics documentats, impost sobre actes  
USE  drets de registre (2446) 

jurídiques, nacionalitat de les persones — 
(1231) 
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jurídiques, principi d’igualtat i seguretat  
USE  principi de seguretat jurídica (1011) 

jurisdicció  
MT  1226 organització de la justícia  
UF  sistema jurisdiccional  
BT1  sistema judicial  
NT1  jurisdicció arbitral  
NT1  jurisdicció fiscal  
NT1  jurisdicció internacional  
NT1  jurisdicció superior  

jurisdicció administrativa  
USE  recurs administratiu (0436) 

jurisdicció arbitral  
MT  1226 organització de la justícia  
UF  tribunal arbitral  
BT1  jurisdicció  

BT2  sistema judicial  

jurisdicció civil  
MT  1226 organització de la justícia  
UF  tribunal civil  
BT1  jurisdicció judicial  

BT2  sistema judicial  
RT  dret civil  
RT  procediment civil  

jurisdicció comunitària  
USE  Tribunal de Justícia de les Comunitats Euro-

pees (1006) 

jurisdicció constitucional  
MT  1226 organització de la justícia  
UF  Consell Constitucional  
UF  Tribunal Constitucional  
UF  Tribunal de Garanties Constitucionals  
BT1  sistema judicial  
RT  control de constitucionalitat  

jurisdicció contenciosa administrativa  
MT  1226 organització de la justícia  
UF  tribunal administratiu d’apel·lació  
BT1  sistema judicial  
RT  contenciós electoral  
RT  control administratiu  
RT  dret administratiu  
RT  procediment judicial  

jurisdicció d’excepció  
MT  1226 organització de la justícia  
UF  tribunal d’excepció  
UF  tribunal de seguretat de l’estat  
BT1  sistema judicial  
RT  estat d’excepció  

jurisdicció de menors  
MT  1226 organització de la justícia  
UF  fiscal de menors  
UF  tribunal de menors  
UF  tribunal tutelar de menors  
BT1  jurisdicció judicial  

BT2  sistema judicial  
*RT  centre d’educació vigilada  
RT  delinqüència juvenil  
RT  minoritat  

jurisdicció de treball  
USE  jurisdicció laboral (1226) 

jurisdicció fiscal  
MT  1226 organització de la justícia  
UF  tribunal economicoadministratiu  
BT1  jurisdicció  

BT2  sistema judicial  

jurisdicció internacional  
MT  1226 organització de la justícia  
UF  tribunal internacional  
BT1  jurisdicció  

BT2  sistema judicial  
RT  arbitratge internacional  
RT  dret internacional  
RT  Tribunal Internacional de Justícia  
RT  Tribunal Penal Internacional (CPI)  
RT  Tribunal Penal Internacional (TPI)  

jurisdicció judicial  
MT  1226 organització de la justícia  
UF  audiència nacional  
UF  audiència provincial  
UF  audiència territorial  
UF  jutjat de districte  
UF  jutjat de primera instància  
UF  jutjat municipal  
UF  tribunal d’apel·lació  
UF  tribunal judicial  
BT1  sistema judicial  
NT1  jurisdicció civil  
NT1  jurisdicció de menors  
NT1  jurisdicció laboral  
NT1  jurisdicció marítima  
NT1  jurisdicció mercantil  
NT1  jurisdicció militar  
NT1  jurisdicció penal  
NT1  jurisdicció social  
RT  procediment judicial  

jurisdicció laboral  
MT  1226 organització de la justícia  
UF  jurisdicció de treball  
UF  Magistratura Central de Treball  
UF  Magistratura de Treball  
UF  Sala VI Social  
UF  Tribunal Central de Treball  
BT1  jurisdicció judicial  

BT2  sistema judicial  
RT  conflicte laboral  
RT  dret del treball  
*RT  *procediment laboral  

jurisdicció marítima  
MT  1226 organització de la justícia  
BT1  jurisdicció judicial  

BT2  sistema judicial  

jurisdicció mercantil  
MT  1226 organització de la justícia  
UF  tribunal comercial  
BT1  jurisdicció judicial  

BT2  sistema judicial  
RT  dret mercantil  

jurisdicció militar  
MT  1226 organització de la justícia  
UF  tribunal militar  
BT1  jurisdicció judicial  

BT2  sistema judicial  
RT  dret militar  

jurisdicció penal  
MT  1226 organització de la justícia  

UF  jutjat de vigilància penitenciària  
UF  tribunal penal  
BT1  jurisdicció judicial  

BT2  sistema judicial  
RT  dret penal  
RT  procediment penal  

jurisdicció, recurs de plena  
USE  recurs contenciós administratiu (1221) 

jurisdicció social  
MT  1226 organització de la justícia  
BT1  jurisdicció judicial  

BT2  sistema judicial  
RT  dret de la seguretat social  
RT  dret social  
*RT  *procediment laboral  

jurisdicció superior  
MT  1226 organització de la justícia  
UF  tribunal de cassació  
UF  tribunal superior de justícia de la comunitat 

autònoma  
UF  tribunal suprem  
BT1  jurisdicció  

BT2  sistema judicial  

jurisdiccional, competència — (1226) 

jurisdiccional, conflicte — (1226) 

jurisdiccional, control — (1221) 

jurisdiccional, mar  
USE  aigües territorials (1231) 

jurisdiccional, recurs  
USE  acció judicial (1221) 

jurisdiccional, sistema  
USE  jurisdicció (1226) 

jurisdiccionals, aigües  
USE  aigües territorials (1231) 

jurisprudència  
MT  1206 fonts i branques del dret  
BT1  fonts del dret  
RT  ciència jurídica  
RT  jurisprudència CE  

jurisprudència CE  
MT  1011 dret de la Unió Europea  
UF  jurisprudència comunitària  
BT1  dret comunitari  
NT1  sentència del Tribunal CE  
RT  jurisprudència  
RT  Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees  

jurisprudència comunitària  
USE  jurisprudència CE (1011) 

jurista  
USE  professió jurídica (1226) 

*Jussà, Pallars  — (9999) 

*just, comerç   
*USE  comerç equitatiu (2006) 

*Just Desvern, Sant  — (7211+9999) 
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just, turisme — (2826) 

Justícia (TIJ), Tribunal Internacional de  
USE  Tribunal Internacional de Justícia (7606) 

justícia, accés a la — (1221) 

justícia, administració de  
USE  sistema judicial (1226) 

justícia, auxiliar de l’administració de  
USE  personal de l’administració de justícia (1226) 

Justícia CE, dictamen del Tribunal de — (1011) 

Justícia CE, membre del Tribunal de — (1006) 

Justícia CE, recurs davant el Tribunal de  
USE  recurs contenciós comunitari (1221) 

Justícia CE, secretari del Tribunal de  
USE  membre del Tribunal de Justícia CE (1006) 

Justícia CE, sentència del Tribunal de  
USE  sentència del Tribunal CE (1011) 

Justícia CE, Tribunal de  
USE  Tribunal de Justícia de les Comunitats Euro-

pees (1006) 

Justícia, Cort Internacional de  
USE  Tribunal Internacional de Justícia (7606) 

Justicia de Aragón  
USE  defensor del poble (0436) 

Justícia de l’AELC, Tribunal de — (7611) 

justícia de la comunitat autònoma, tribunal su-
perior de  
USE  jurisdicció superior (1226) 

Justícia de les Comunitats Europees, Tribunal 
de — (1006) 

justícia de proximitat  
MT  1221 justícia  
BT1  accés a la justícia  
RT  ajuda a les víctimes  
RT  zona urbana desfavorida  

justícia, dret a la — (1236) 

justícia, espai de llibertat, seguretat i — (1016) 

Justícia Europeu, Tribunal de  
USE  Tribunal de Justícia de les Comunitats Euro-

pees (1006) 

justícia i interior (JAI)  
USE  espai de llibertat, seguretat i justícia (1016) 

justícia, independència de la — (1226) 

Justícia, Institut Interregional de les Nacions 
Unides per a Investigacions sobre la Delin-
qüència i la — (7606) 

justícia, oficial de l’administració de  
USE  personal de l’administració de justícia (1226) 

Justícia Penal, Comissió de Prevenció del Delicte i  
USE  comissió tècnica ONU (7606) 

justícia penal militar  
USE  dret penal militar (1216) 

justícia, personal de l’administració de — 
(1226) 

justícia popular  
USE  jutge no professional (1226) 

*justícia, protecció dels col·laboradors de la   
*USE  protecció de testimonis (1221) 

justícia reparadora  
MT  1221 justícia  
UF  justícia restaurativa  
UF  justícia restitutòria  
BT1  procediment penal  

BT2  procediment judicial  
RT  ajuda a les víctimes  
RT  danys i perjudicis  
RT  indemnització  

justícia restaurativa  
USE  justícia reparadora (1221) 

justícia restitutòria  
USE  justícia reparadora (1221) 

Justícia, Tribunal Internacional de — (7606) 

jute  
MT  6006 productes d’origen vegetal  
BT1  planta tèxtil  

jutge  
MT  1226 organització de la justícia  
UF  judicatura  
UF  jutge d’instrucció  
UF  jutge de districte  
UF  jutge de menors  
UF  jutge de primera instància  
BT1  professió jurídica  
RT  recusació  

jutge CE  
USE  membre del Tribunal de Justícia CE (1006) 

jutge d’instrucció  
USE  jutge (1226) 

jutge de districte  
USE  jutge (1226) 

jutge de fet  
USE  jutge no professional (1226) 

jutge de menors  
USE  jutge (1226) 

jutge de pau  
USE  jutge no professional (1226) 

jutge de primera instància  
USE  jutge (1226) 

jutge jurat  
USE  jutge no professional (1226) 

jutge no professional  
MT  1226 organització de la justícia  
UF  jurat  
UF  jurat mixt  
*UF  *jurat popular  
UF  justícia popular  
UF  jutge de fet  
UF  jutge de pau  
UF  jutge jurat  
UF  jutge popular  
UF  tribunal jurat  
UF  tribunal no professional  
UF  tribunal popular  
BT1  professió jurídica  
RT  recusació  

jutge no professional, recusació d’un  
USE  recusació (1221) 

jutge popular  
USE  jutge no professional (1226) 

jutge, recusació d’un  
USE  recusació (1221) 

jutjada, autoritat de cosa  
USE  execució de sentència (1221) 

jutjat de districte  
USE  jurisdicció judicial (1226) 

jutjat de primera instància  
USE  jurisdicció judicial (1226) 

jutjat de vigilància penitenciària  
USE  jurisdicció penal (1226) 

jutjat municipal  
USE  jurisdicció judicial (1226) 

Jutlàndia Central  
USE  Midtjylland (7211) 

Jutlàndia del Nord  
USE  Nordjylland (7211) 

Jutlàndia del Sud  
USE  Syddanmark (7211) 

Jutlàndia Meridional  
USE  Syddanmark (7211) 

Jutlàndia Septentrional  
USE  Nordjylland (7211) 

juvenil, atur — (4406) 

juvenil, biblioteca — (3221) 

juvenil, delinqüència — (2826) 

juvenil, descontentament — (2826) 

juvenil, moviment — (0431) 

juvenil, ocupació  
USE  treball de joves (4406) 

juvenil, organització  
USE  moviment juvenil (0431) 
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juvenil, rebel·lia  
USE  descontentament juvenil (2826) 

juvenil, violència — (2826) 

Kalimantan  
USE  Borneo (7226+7231) 

Kaliningrad, enclavament de  
USE  qüestió de Kaliningrad (0816) 

Kaliningrad, oblast’ de  
USE  qüestió de Kaliningrad (0816) 

Kaliningrad, qüestió de — (0816) 

Kalmar  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  Smaaland i Illes  

BT2  regions de Suècia  

Kampuchéa  
USE  Cambodja (7226+7231) 

Kârdžali, regió de — (7211) 

Karlovy Vary  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions de la República Txeca  

Kärnten  
USE  Caríntia (7211) 

*Karst, Carniola interior i el   
*USE  Notranjska i el Karst (7211) 

Karst, Marítima i el — (7211) 

Karst, Notranjska i el — (7211) 

Kaunas  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions de Lituània  

Kazakhstan  
MT  7226 Àsia-Oceania  
MT  7236 geografia política  
UF  República de Kazakhstan  
BT1  Àsia Central  
BT1  països de la CEI  

Kazakhstan, República de  
USE  Kazakhstan (7226+7236) 

Kennedy, Ronda — (2011) 

Kennedy round  
USE  Ronda Kennedy (2011) 

Kenya  
MT  7221 Àfrica  
MT  7231 geografia econòmica  
UF  República de Kenya  
BT1  Àfrica oriental  

BT2  Àfrica subsahariana  
BT1  països CAO  
BT1  països de l’ACP  

Kenya, República de  
USE  Kenya (7221+7231) 

Kerguelen, illes  
USE  terres australs i antàrtiques franceses (7241) 

kibbutz  
USE  granja col·lectiva (5616) 

Kirguisa, República  
USE  Kirguizistan (7226+7236) 

Kirguizistan  
MT  7226 Àsia-Oceania  
MT  7236 geografia política  
UF  República Kirguisa  
BT1  Àsia Central  
BT1  països de la CEI  

Kiribati  
MT  7226 Àsia-Oceania  
MT  7231 geografia econòmica  
UF  illes Gilbert  
UF  República de Kiribati  
BT1  Micronèsia  

BT2  Oceania  
BT1  país de la Comunitat del Pacífic  
BT1  països de l’ACP  

Kiribati, República de  
USE  Kiribati (7226+7231) 

Kitts i Nevis, Saint  
USE  Saint Christopher i Nevis (7216+7231+7236) 

kiwi  
USE  fruit tropical (6006) 

Kjustendil, regió de — (7211) 

Klaipeda  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions de Lituània  

know how, transmissió de  
USE  gestió de coneixements (4021) 

know-how  
USE  coneixements tècnics (6411) 

kolkhoz  
USE  granja col·lectiva (5616) 

Kong, Hong — (7226+7231) 

Kong, regió administrativa especial de Hong  
USE  Hong Kong (7226+7231) 

Koroška  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions d’Eslovènia  

Košice, regió de — (7211) 

*Kosovë  
*USE  Kosovo (7206) 

Kosovë, conflicte de  
USE  qüestió de Kosovo (0816) 

Kosovë, guerra de  
USE  qüestió de Kosovo (0816) 

*Kosovë, qüestió de   
*USE  qüestió de Kosovo (0816) 

Kosovë, situació de  
USE  qüestió de Kosovo (0816) 

Kosovo  
MT  7206 Europa  
*UF  *Kosovë  
UF  Kosovo i Metohija  
BT1  Europa central i oriental  
RT  qüestió de Kosovo  

Kosovo, conflicte de  
USE  qüestió de Kosovo (0816) 

Kosovo, guerra de  
USE  qüestió de Kosovo (0816) 

Kosovo i Metohija  
USE  Kosovo (7206) 

Kosovo, qüestió de — (0816) 

Kosovo, situació de  
USE  qüestió de Kosovo (0816) 

Kosrae  
USE  Estats Federats de Micronèsia (7226+7231) 

Králové, Hradec — (7211) 

Kronoberg  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  Smaaland i Illes  

BT2  regions de Suècia  

kurda, qüestió  
USE  qüestió del Kurdistan (0816) 

Kurdistan  
USE  qüestió del Kurdistan (0816) 

Kurdistan, qüestió del — (0816) 

Kurzeme  
USE  Curlàndia (7211) 

Kuwait  
MT  7226 Àsia-Oceania  
MT  7231 geografia econòmica  
MT  7236 geografia política  
UF  estat de Kuwait  
BT1  país del Golf  

BT2  Pròxim Orient i Orient Mitjà  
BT1  països de l’OPEP  
BT1  països del CCG  
BT1  països de la Lliga Àrab  

Kuwait, estat de  
USE  Kuwait (7226+7231+7236) 

Kyoto, Protocol de  
USE  reducció de les emissions de gas (5206) 

LA, personal CE de categoria  
USE  administrador (1006) 

La Rioja  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
UF  comunitat autònoma de La Rioja  
BT1  regions d’Espanya  
*NT1  *Logronyo  
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La Rioja, comunitat autònoma de  
USE  La Rioja (7211) 

Labem, Ústí nad — (7211) 

laborable, dia no  
USE  dia festiu (4416) 

laborables, treball en dies no  
USE  treball dominical (4416) 

laboral, accés al mercat  
USE  accés a l’ocupació (4411) 

laboral, accident — (4416) 

*laboral, arbitratge   
*USE  *procediment laboral (4426) 

laboral, calendari  
USE  dia festiu (4416) 

laboral comunitària, política  
USE  política comunitària d’ocupació (4406) 

laboral, conflicte — (4426) 

*laboral de joves, explotació   
*USE  treball de joves (4406) 

laboral, dret  
USE  dret del treball (4426) 

*laboral, dret processal   
*USE  *procediment laboral (4426) 

laboral, entorn — (4416) 

laboral, estabilitat — (4406) 

laboral, experiència  
USE  experiència professional (4411) 

*laboral, explotació  — (4406) 

laboral femenina, població  
USE  mà d’obra femenina (4411) 

laboral, flexibilitat  
USE  flexibilitat del treball (4411) 

laboral, higiene  
USE  sanitat laboral (4416) 

laboral, inactivitat  
USE  població no activa (4411) 

laboral, incapacitat — (4416) 

*laboral, incompatibilitat  — (0436) 

*laboral infantil, explotació   
*USE  treball de menors (4406) 

laboral internacional, dret — (1231) 

laboral, jornada  
USE  jornada de treball (4416) 

laboral, jurisdicció — (1226) 

laboral, legislació  
USE  dret del treball (4426) 

laboral, medi  
USE  entorn laboral (4416) 

laboral, medicina  
USE  medicina del treball (4416) 

laboral, mercat — (4411) 

laboral, mortalitat  
USE  mortalitat professional (2816) 

laboral, personal  
USE  personal contractat (0436) 

laboral, plantilla  
USE  dimensió de l’empresa (4011) 

laboral, població en edat — (4411) 

laboral, política  
USE  política d’ocupació (4406) 

laboral, prestació per incapacitat  
USE  assegurança d’invalidesa (2836) 

*laboral, procediment  — (4426) 

laboral, productivitat  
USE  productivitat del treball (4416) 

*laboral professional, assetjament   
*USE  assetjament moral (1216) 

laboral, qualitat de vida  
USE  humanització del treball (4416) 

laboral, reducció de la setmana — (4416) 

laboral, relació — (4426) 

laboral, salut  
USE  sanitat laboral (4416) 

laboral, sanitat — (4416) 

laboral, seguretat  
USE  seguretat en el treball (4416) 

*laboral, societat  — (4016) 

laboral, torn  
USE  treball per torns (4416) 

laboral, vida — (4421) 

laboratori, animal de  
USE  experimentació animal (6416) 

laboratori, aparell de  
USE  aparell científic (6821) 

laboratori d’investigació  
USE  centre d’investigació (6416) 

Laboratori Europeu per a la Física de Partícules  
USE  CERN (7611) 

laborista, partit — (0411) 

Labuan  
USE  Malàisia (7226+7231) 

Laci  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions d’Itàlia  

lactant  
USE  primera infància (2816) 

lactant, vaca — (5626) 

lactants, aliment per a  
USE  aliment per a infants (6026) 

lacti anhidra, greix  
USE  butteroil (6016) 

lacti, producte — (6016) 

làctia, albúmina  
USE  proteïna de la llet (6016) 

làctia, indústria — (6031) 

lactoalbúmina  
USE  proteïna de la llet (6016) 

lactosa  
MT  6021 begudes i sucres  
UF  sucre de llet  
BT1  sucre  
RT  subproducte de la llet  

lactosèrum  
USE  subproducte de la llet (6016) 

LAES  
USE  Sistema Econòmic Llatinoamericà (7616) 

LAFTA  
USE  ALADI (7616) 

LAIA  
USE  ALADI (7616) 

laic, ensenyament — (3211) 

laic, estat — (0406) 

laïcisme  
MT  0406 marc polític  
BT1  ideologia política  
RT  ensenyament laic  
RT  estat laic  
RT  religió  

làmina  
USE  planxa (6411) 

(làmina d’acer), llauna  
USE  ferro (6816) 

laminació, tren de  
USE  màquina siderúrgica (6816) 

laminador  
USE  màquina siderúrgica (6816) 

laminat, acer  
USE  acer (6816) 
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laminat, producte  
USE  planxa (6411) 

laminatge  
USE  planxa (6411) 

làmpada elèctrica  
USE  material d’enllumenat (6826) 

làmpada halògena  
USE  material d’enllumenat (6826) 

làmpada incandescent  
USE  material d’enllumenat (6826) 

LAN  
USE  xarxa local (3236) 

lance, free  
USE  professió independent (4411) 

land  
USE  estat federat (0406) 

Lanka, República Socialista Democràtica de Sri  
USE  Sri Lanka (7226+7231) 

Lanka, Sri — (7226+7231) 

*Lanzarote  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*BT1  illes Canàries  

*BT2  regions d’Espanya  

Laos  
MT  7226 Àsia-Oceania  
MT  7231 geografia econòmica  
UF  República Democràtica Popular de Laos  
BT1  Sud-est asiàtic  
BT1  països de l’ASEAN  

Laos, República Democràtica Popular de  
USE  Laos (7226+7231) 

Lapònia  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
UF  Finlàndia septentrional  
UF  Nord de Finlàndia  
*UF  *Norra Finland  
*UF  *Pohjois-Suomi  
BT1  regions de Finlàndia  

làser  
USE  aparell de radiació (6826) 

làser, arma — (0821) 

làser, física dels raigs — (3606) 

làser, impressora  
USE  impressora (3236) 

làser, platina  
USE  aparell de reproducció del so (3226) 

làser, radiació  
USE  radiació no ionitzant (5216) 

Latgale  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions de Letònia  

latifundi  
USE  explotació gran (5616) 

lavabo  
USE  instal·lació sanitària (6831) 

lavabos per a minusvàlids  
USE  mitjans per a discapacitats (2826) 

lavanda  
USE  planta aromàtica (6006) 

law, common  
USE  dret consuetudinari (1206) 

LECE  
USE  Lliga Europea de Cooperació Econòmica 

(7611+7626) 

lector de CD-ROM  
USE  lector de discos (3236) 

lector de discos  
MT  3236 informàtica i tractament de dades  
UF  lector de CD-ROM  
UF  lector de disquets  
UF  unitat de disquets  
BT1  unitat perifèrica  

BT2  equip informàtic  
BT3  indústria informàtica  

RT  suport magnètic  
RT  suport òptic  

lector de disquets  
USE  lector de discos (3236) 

lector òptic de caràcters  
USE  reconeixement òptic de caràcters (3221) 

lectura òptica  
USE  reconeixement òptic de caràcters (3221) 

lectura ràpida, mètode de — (4406) 

legal, avortament  
USE  avortament (2806) 

legal, dipòsit — (3226) 

legal, domicili — (1211) 

legal, estatut  
USE  estatut jurídic (1211) 

legal, jornada — (4416) 

legal, llicència per guarda — (2836) 

legal, medicina  
USE  medicina forense (2841) 

*legal, protecció   
*USE  dret a la justícia (1236) 

legal, responsabilitat  
USE  responsabilitat (1211) 

legalitat  
MT  0406 marc polític  
UF  il·legalitat  
BT1  filosofia política  
RT  control de constitucionalitat  

legalment, parella no casada  
USE  unió lliure (2806) 

legió  
USE  exèrcit (0821) 

*legionel·losi  
*USE  malaltia infecciosa (2841) 

legislació  
MT  1206 fonts i branques del dret  
UF  dimensió jurídica  
UF  disposició legislativa  
UF  punt de vista jurídic  
UF  vessant jurídic  
BT1  fonts del dret  
NT1  dret adquirit  
NT1  dret nacional  
NT1  dret regional  
NT1  legislació local  
NT1  llei  

NT2  aplicació de la llei  
NT3  primacia del dret  

NT2  llei d’harmonització  
NT2  llei de bases  
NT2  llei orgànica  
NT2  retroactivitat de la llei  

NT1  ordenança  
NT1  reglament administratiu  

NT2  decisió  
NT2  decret  
NT2  directiva  
NT2  disposició administrativa  

RT  poder legislatiu  
RT  procediment legislatiu  

legislació aeronàutica  
USE  dret aeronàutic (1231) 

legislació alimentària  
MT  2841 sanitat  
UF  reglamentació de l’alimentació  
BT1  nutrició  
NT1  inspecció d’aliments  
NT1  norma alimentària  
RT  additiu alimentari  
RT  indústria alimentària  
RT  legislació fitosanitària  
RT  legislació sanitària  
RT  legislació veterinària  
RT  malaltia animal  
RT  producció alimentària  
RT  producte perible  
RT  química alimentària  
RT  substància cancerígena  
RT  traçabilitat  

legislació antidúmping  
MT  4031 competència  
UF  antidúmping  
UF  codi antidúmping  
UF  lluita antidúmping  
UF  procediment antidúmping  
BT1  dret de la competència  
NT1  dret antidúmping  
NT1  mesura antidúmping  
RT  dúmping  

legislació antimonopolis  
USE  legislació antitrust (4031) 
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legislació antitrust  
SN  L’utilitzarem per a les legislacions nacionals, es-

pecialment l’americana i anglesa. Quan es trac-
ti de la política comunitària de la competència, 
emprarem “reglamentació sobre enteses”.  

MT  4031 competència  
UF  legislació antimonopolis  
BT1  dret de la competència  
RT  conglomerat d’empreses  
RT  trust  

legislació autonòmica  
USE  dret regional (1206) 

legislació bancària  
USE  dret bancari (2416) 

legislació comercial  
USE  dret mercantil (2006) 

legislació comunitària, transposició de la — 
(1011) 

legislació d’urbanisme  
USE  reglamentació urbanística (2846) 

legislació de l’energia  
USE  dret de l’energia (6606) 

legislació de la construcció  
USE  reglamentació de la construcció (2846) 

legislació del treball  
USE  dret del treball (4426) 

legislació delegada  
MT  0436 poder executiu i administració pública  
UF  decret legislatiu  
UF  delegació legislativa  
UF  llei d’habilitació  
UF  llei de delegació  
BT1  competències de l’Executiu  

BT2  Executiu  
RT  delegació de poders  
RT  ordenança  
RT  relació legislatiu-executiu  

legislació dels estats membres  
USE  dret nacional (1206) 

legislació duanera  
USE  reglamentació duanera (2011) 

legislació escolar  
MT  3206 educació  
BT1  política educativa  
RT  ensenyament obligatori  

legislació farmacèutica  
MT  2841 sanitat  
UF  reglamentació farmacèutica  
BT1  organització sanitària  

BT2  política sanitària  
NT1  farmacovigilància  
NT1  nomenclatura farmacèutica  
RT  farmacologia  
RT  indústria farmacèutica  
RT  producte farmacèutic  

legislació financera  
USE  reglamentació financera (2421) 

legislació fiscal  
USE  dret fiscal (2446) 

legislació fitosanitària  
MT  5606 política agrària  
UF  normativa fitosanitària  
UF  reglamentació fitosanitària  
BT1  política agrària  
NT1  control fitosanitari  
RT  legislació alimentària  
RT  legislació sanitària  
RT  malaltia vegetal  
RT  Oficina Alimentària i Veterinària  
RT  obstacle tècnic  
RT  producte fitosanitari  
RT  tractament fitosanitari  

legislació forestal  
MT  5636 forest  
UF  dret forestal  
UF  normativa forestal  
UF  reglamentació forestal  
BT1  política forestal  
RT  dret agrari  

legislació laboral  
USE  dret del treball (4426) 

legislació local  
MT  1206 fonts i branques del dret  
UF  dret local  
UF  dret municipal  
UF  dret provincial  
UF  ordenança municipal  
UF  ordre municipal  
BT1  legislació  

BT2  fonts del dret  
RT  administració local  
RT  entitat territorial  

legislació mediambiental  
USE  dret del medi ambient (5206) 

legislació nacional  
USE  dret nacional (1206) 

legislació regional  
USE  dret regional (1206) 

legislació sanitària  
MT  2841 sanitat  
UF  norma sanitària  
UF  reglamentació sanitària  
BT1  salut pública  

BT2  organització sanitària  
BT3  política sanitària  

NT1  control sanitari  
RT  certificat sanitari  
RT  legislació alimentària  
RT  legislació fitosanitària  
RT  malaltia animal  
RT  norma  
RT  obstacle tècnic  
RT  principi de precaució  

legislació sobre el medi ambient  
USE  dret del medi ambient (5206) 

legislació social  
USE  dret social (2826) 

legislació veterinària  

MT  5606 política agrària  
UF  normativa veterinària  
UF  reglamentació veterinària  
BT1  política agrària  
NT1  inspecció veterinària  
RT  legislació alimentària  
RT  malaltia animal  
RT  medicament veterinari  
RT  medicina veterinària  
RT  obstacle tècnic  
RT  producte veterinari  
RT  traçabilitat  

legislacions, aproximació de — (1011) 

legislacions duaneres, harmonització de les  
USE  harmonització duanera (2011) 

legislacions, harmonització de  
USE  aproximació de legislacions (1011) 

legislatiu, comentari sobre un text  
USE  comentari de la llei (3221) 

legislatiu comunitari, procediment  
USE  elaboració del dret comunitari (1011) 

legislatiu comunitari, programa — (1011) 

legislatiu, decret  
USE  legislació delegada (0436) 

legislatiu, poder — (0406) 

legislatiu, procediment — (0426) 

legislatiu, procés  
USE  procediment legislatiu (0426) 

legislatiu-executiu  
USE  relació legislatiu-executiu (0431) 

legislatiu-executiu, relació — (0431) 

legislatiu-poder executiu, relació poder  
USE  relació legislatiu-executiu (0431) 

legislativa de la llei, qualitat  
USE  redacció legislativa (0426) 

legislativa, delegació  
USE  legislació delegada (0436) 

legislativa, disposició  
USE  legislació (1206) 

legislativa, iniciativa — (0426) 

*legislativa popular, iniciativa  — (0426) 

legislativa, redacció — (0426) 

legislativa, simplificació — (1206) 

legislativa, tècnica  
USE  procediment legislatiu (0426) 

legislatives, eleccions  
USE  eleccions generals (0416) 
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legislatura  
SN  Període durant el qual una assemblea legislativa 

exerceix el mandat.  
MT  0421 parlament  
UF  durada de la legislatura  
BT1  competències del parlament  
RT  període de sessions  

legislatura, durada de la  
USE  legislatura (0421) 

legítim, interès — (1221) 

legítima defensa  
MT  1216 dret penal  
BT1  atenuant  

BT2  responsabilitat criminal  

legitimació  
USE  interès legítim (1221) 

legitimitat  
MT  0406 marc polític  
BT1  filosofia política  
RT  eleccions  
RT  Govern  
RT  govern a l’exili  
RT  govern insurrecte  

Leinster  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions d’Irlanda  

leninisme  
USE  marxisme (0406) 

leninisme, marxisme  
USE  marxisme (0406) 

lents de contacte  
USE  indústria òptica (6821) 

Leone, República de Sierra  
USE  Sierra Leone (7221+7231) 

Leone, Sierra — (7221+7231) 

lepra  
USE  malaltia infecciosa (2841) 

*Les  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Val d’Aran  

lesa humanitat, crim de  
USE  crim contra la humanitat (1236) 

lesió  
USE  traumatisme (2841) 

Lesotho  
MT  7221 Àfrica  
MT  7231 geografia econòmica  
UF  Basutoland  
UF  Regne de Lesotho  
BT1  Àfrica meridional  

BT2  Àfrica subsahariana  
BT1  països de l’ACP  

Lesotho, Regne de  
USE  Lesotho (7221+7231) 

letal, arma no — (0821) 

Letònia  
MT  7206 Europa  
MT  7231 geografia econòmica  
MT  7236 geografia política  
UF  República de Letònia  
BT1  països bàltics  

BT2  Europa del Nord  
BT1  estat membre UE  
BT1  països de l’OTAN  
BT1  països del Consell d’Europa  
RT  regions de Letònia  

Letònia, regions de — (7211) 

Letònia, República de  
USE  Letònia (7206+7231+7236) 

leucèmia  
USE  malaltia de la sang (2841) 

leucocitèmia  
USE  malaltia de la sang (2841) 

leucocitosi  
USE  malaltia de la sang (2841) 

leucosi animal  
MT  5631 activitat agropecuària  
UF  leucosi bovina  
BT1  malaltia animal  

BT2  sanitat animal  
RT  malaltia de la sang  

leucosi bovina  
USE  leucosi animal (5631) 

lèxic  
USE  diccionari (3221) 

lexicologia  
USE  lingüística (3611) 

Líban  
MT  7226 Àsia-Oceania  
MT  7231 geografia econòmica  
MT  7236 geografia política  
UF  República del Líban  
BT1  Maixriq  

BT2  Pròxim Orient i Orient Mitjà  
BT1  països tercers mediterranis  
BT1  països de la Lliga Àrab  

Líban, República del  
USE  Líban (7226+7231+7236) 

liberal, partit — (0411) 

liberal, professió — (4411) 

liberalisme  
MT  0406 marc polític  
UF  neoliberalisme  
UF  ultraliberalisme  
BT1  ideologia política  
RT  democràcia  
RT  liberalisme econòmic  
RT  partit liberal  

liberalisme econòmic  
MT  1606 política econòmica  
BT1  política econòmica  
RT  economia de mercat  
RT  liberalisme  

liberalització del mercat  
MT  2006 política comercial  
BT1  política comercial  
RT  alliberament dels intercanvis  
RT  companyia aèria de baix cost  
RT  desregulació  

liberalització del transport aeri  
MT  1231 dret internacional  
UF  llibertat aèria  
BT1  dret aeronàutic  

BT2  dret internacional públic  

liberalització dels intercanvis  
USE  alliberament dels intercanvis (2021) 

liberalització dels preus  
USE  preu lliure (2451) 

Liberec  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions de la República Txeca  

Libèria  
MT  7221 Àfrica  
MT  7231 geografia econòmica  
UF  República de Libèria  
BT1  Àfrica occidental  

BT2  Àfrica subsahariana  
BT1  països de l’ACP  
BT1  països de la Cedeao  

Libèria, República de  
USE  Libèria (7221+7231) 

Líbia  
MT  7221 Àfrica  
MT  7231 geografia econòmica  
MT  7236 geografia política  
UF  Gamahiriya Àrab Líbia Popular i Socialista  
UF  República Àrab Líbia Popular i Socialista  
BT1  Gran Magrib  

BT2  Àfrica del Nord  
BT1  país del CUEA  
BT1  països de l’OPEP  
BT1  països del Mercat Comú Àrab  
BT1  països de la Lliga Àrab  

Líbia Popular i Socialista, Gamahiriya Àrab  
USE  Líbia (7221+7231+7236) 

Líbia Popular i Socialista, República Àrab  
USE  Líbia (7221+7231+7236) 

*libre-échange des Amériques, Zone de   
*USE  Zona de Lliure Comerç de les Amèriques 

(7616) 

licitació  
MT  2006 política comercial  
UF  anunci de licitació  
UF  concurs  
UF  concurs públic  
UF  concurs restringit  
UF  concurs subhasta  
UF  convocatòria d’ofertes  
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UF  convocatòria de licitació  
UF  expedient de licitació  
UF  invitació a licitar  
UF  obertura de pliques  
UF  plec de clàusules generals administratives  
UF  plec de condicions generals  
UF  subhasta  
UF  subhasta pública  
BT1  contractació administrativa  
RT  competència  

licitació, anunci de  
USE  licitació (2006) 

licitació, convocatòria de  
USE  licitació (2006) 

licitació, expedient de  
USE  licitació (2006) 

licitar, invitació a  
USE  licitació (2006) 

licor  
MT  6021 begudes i sucres  
UF  aniset  
UF  àrac  
BT1  beguda alcohòlica  

BT2  beguda  

licor, vi de  
USE  vi alcoholitzat (6021) 

líder de l’oposició  
MT  0431 vida política i seguretat pública  
BT1  oposició política  

BT2  política  

Liechtenstein  
MT  7206 Europa  
MT  7231 geografia econòmica  
MT  7236 geografia política  
UF  Principat de Liechtenstein  
BT1  Europa occidental  
BT1  països de l’AELC  
BT1  països del Consell d’Europa  

Liechtenstein, Principat de  
USE  Liechtenstein (7206+7231+7236) 

Lieja, província de — (7211) 

lignit  
MT  6611 indústries carbonera i minera  
BT1  carbó  

BT2  indústria carbonera  

Lígur, mar — (5211) 

Ligúria  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions d’Itàlia  

*Lillet, la, Pobla de  — (7211+9999) 

Limburg  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions dels Països Baixos  

Limburg, província de — (7211) 

límit de pesca  
USE  zona pesquera (5641) 

límit, preu  
USE  preu màxim (2451) 

limitació, acord de — (2021) 

limitació, clàusula de  
USE  clàusula de repartiment (0416) 

limitació d’armaments  
MT  0816 equilibri internacional  
UF  negociacions de Ginebra  
BT1  desarmament  

BT2  seguretat internacional  
NT1  acord ABM  
NT1  acord SALT  
NT1  acord START  

limitació d’armes estratègiques, acord de  
USE  acord SALT (0816) 

Limitació d’Armes Estratègiques, Converses per 
a la  
USE  acord SALT (0816) 

limitació de comercialització  
MT  4031 competència  
UF  prohibició de comercialització  
BT1  entesa vertical  

BT2  entesa  
RT  acord de limitació  
RT  comercialització  
RT  negativa de venda  

limitació de la producció  
USE  quota de producció (6406) 

limitació de la velocitat  
USE  reglamentació de la velocitat (4806) 

limitació de les exportacions  
USE  restricció de les exportacions (2021) 

limitació de les importacions  
USE  restricció de les importacions (2021) 

limitació de pesca  
USE  dret de pesca (5641) 

limitació quantitativa  
USE  restricció quantitativa (2021) 

limitada, societat de responsabilitat — (4016) 

limitat, lloguer de preu  
USE  lloguer moderat (2846) 

limnologia  
USE  hidrologia (3606) 

lineal, programació  
USE  tècnica de gestió (4021) 

lingot  
MT  6411 tecnologia i reglamentació tècnica  
UF  bloom  
UF  desbast  
UF  desbast pla  
UF  desbast quadrat o rectangular  

BT1  producte no pla  
BT2  tecnologia de materials  

lingot-or, patró  
USE  patró or (2406) 

lingüístic CE, quadre  
USE  administrador (1006) 

lingüístic, grup — (2821) 

lingüístic, patrimoni  
USE  patrimoni cultural (2831) 

lingüística  
MT  3611 humanitats  
UF  fonètica  
UF  gramàtica  
UF  lexicologia  
UF  pronunciació  
UF  semàntica  
BT1  ciències socials  
NT1  llengua viva  

NT2  llengua europea  
*NT3  *llengua aranesa  
*NT3  *llengua castellana  
*NT3  *llengua catalana  

NT2  llengua minoritària  
NT2  llengua no europea  
NT2  llengua regional  

NT1  llenguatge  
NT2  bilingüisme  
NT2  multilingüisme  

NT1  política lingüística  
*NT1  *toponímia  
RT  ensenyament d’idiomes  
RT  interpretació  
RT  terminologia  
RT  traducció  
RT  transliteració  

lingüística, àrea  
USE  grup lingüístic (2821) 

lingüística de la llei, qualitat  
USE  redacció legislativa (0426) 

lingüística, discriminació — (1236) 

lingüística, formació  
USE  ensenyament d’idiomes (3211) 

lingüística, minoria  
USE  grup lingüístic (2821) 

*lingüística, normalització   
*USE  política lingüística (3611) 

lingüística, política — (3611) 

lingüística, zona  
USE  grup lingüístic (2821) 

línia, administració en  
USE  administració electrònica (0436) 

línia aèria  
MT  4826 transport aeri i espacial  
*UF  *companyia aèria  
BT1  transport aeri  
NT1  companyia aèria de baix cost  
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*línia aèria amb tarifes baixes  
*USE  companyia aèria de baix cost (4826) 

línia aèria de baix cost  
USE  companyia aèria de baix cost (4826) 

línia, comerç en  
USE  comerç electrònic (2031) 

línia de transport  
MT  4811 organització dels transports  
BT1  xarxa de transports  

BT2  organització dels transports  

línia ferroviària  
USE  xarxa ferroviària (4816) 

línia pressupostària  
USE  pressupost (2436) 

línia, sistema d’informació en  
USE  sistema d’informació (3231) 

linx  
MT  5211 medi natural  
BT1  mamífer salvatge  

BT2  fauna  
BT3  vida silvestre  

*Linya, les, Avellanes i Santa  — (7211+9999) 

*Linyola  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Pla d’Urgell  

liofilització  
MT  6036 tecnologia alimentària  
BT1  conservació d’aliments  

BT2  tecnologia alimentària  
RT  producte liofilitzat  

liofilitzada, llet  
USE  llet en pols (6016) 

liofilitzat, aliment  
USE  producte liofilitzat (6026) 

liofilitzat, producte — (6026) 

liquació  
USE  procés físic (6411) 

liqüefacció del carbó  
USE  tractament del carbó (6611) 

líquid, actiu  
USE  cash flow (4026) 

líquid, fem  
USE  residu agrícola (5216) 

líquid, hidrogen  
USE  producció d’hidrogen (6811) 

líquid, pantalla de cristall  
USE  pantalla (3236) 

líquida, disponibilitat  
USE  disponibilitat monetària (2411) 

líquida, llet descremada  
USE  llet descremada (6016) 

liquidació amb rebaixes  
USE  venda amb rebaixa (2031) 

liquidació, crèdit de  
USE  liquidació de despeses (2441) 

liquidació de béns  
MT  4006 organització de l’empresa  
BT1  liquidació de societat mercantil  

BT2  vida de l’empresa  

liquidació de despeses  
MT  2441 pressupost  
UF  autorització de la despesa  
UF  crèdit de liquidació  
UF  pagament pressupostari  
BT1  execució del pressupost  

liquidació de societat mercantil  
MT  4006 organització de l’empresa  
UF  dissolució de societat mercantil  
BT1  vida de l’empresa  
NT1  fallida  
NT1  liquidació de béns  
RT  dret mercantil  
RT  fallida civil  

liquiditat  
SN  Mitjans de pagament disponibles de manera 

immediata.  
MT  2411 economia monetària  
UF  liquiditat bancària  
BT1  mercat monetari  

liquiditat bancària  
USE  liquiditat (2411) 

liquiditat, control de — (2411) 

liquiditat internacional  
MT  2406 relacions monetàries  
BT1  finances internacionals  
NT1  crèdit internacional  
NT1  drets especials de gir  
NT1  moneda de reserva  
NT1  moneda internacional  
RT  bo del Tresor  
RT  moviment de capitals  
RT  petrodòlar  

Lisboa i Vall del Tajo  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
UF  Lisboa i Vall del Tejo  
BT1  regions de Portugal  

Lisboa i Vall del Tejo  
USE  Lisboa i Vall del Tajo (7211) 

Lisboa, tractat de — (1011) 

lísing  
USE  arrendament financer (2031) 

lísing, contracte de  
USE  arrendament financer (2031) 

lísing, empresa de  
USE  empresa de lloguer (4011) 

literari, patrimoni  
USE  patrimoni cultural (2831) 

literari, premi  
USE  premi cultural (2826) 

literària i artística, propietat — (2831) 

literària, professió — (2831) 

literària, propietat artística i  
USE  propietat literària i artística (2831) 

literatura  
MT  2831 cultura i religió  
BT1  arts  
RT  llibreria  
RT  patrimoni cultural  
RT  premi cultural  
RT  propietat literària i artística  

literatura grisa  
MT  3221 documentació  
UF  document no publicat  
UF  literatura subterrània  
BT1  document  

literatura subterrània  
USE  literatura grisa (3221) 

liti  
USE  matèria radioactiva (6621) 

liti, hidròxid de  
USE  sal química (6811) 

litigar, dret de — (1221) 

litigi internacional  
MT  0816 equilibri internacional  
UF  contenciós internacional  
UF  controvèrsia internacional  
BT1  conflicte internacional  
NT1  contenciós territorial  

litigis de consum (xarxa EJE), xarxa per a la solu-
ció extrajudicial de  
USE  xarxa de centres europeus dels consumidors 

(2026) 

litigis, resolució de  
USE  solució de conflictes (0816) 

litoral  
MT  5211 medi natural  
UF  costa  
*UF  *delta  
BT1  medi marí  

BT2  medi aquàtic  
BT3  entorn físic  

RT  contaminació de les costes  
RT  protecció del litoral  
RT  regió costanera  

litoral, gestió del  
USE  protecció del litoral (5206) 

litoral, pesca de  
USE  pesca costanera (5641) 
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litoral, protecció del — (5206) 

Lituània  
MT  7206 Europa  
MT  7231 geografia econòmica  
MT  7236 geografia política  
UF  República de Lituània  
BT1  països bàltics  

BT2  Europa del Nord  
BT1  estat membre UE  
BT1  països de l’OTAN  
BT1  països del Consell d’Europa  
RT  regions de Lituània  

Lituània, regions de — (7211) 

Lituània, República de  
USE  Lituània (7206+7231+7236) 

*Livre Comércio das Américas, Área de   
*USE  Zona de Lliure Comerç de les Amèriques 

(7616) 

*lixiviació  
*USE  procés físic (6411) 

llac  
MT  5211 medi natural  
UF  albufera  
UF  llacuna  
BT1  medi geofísic  

llacuna  
USE  llac (5211) 

*Llacuna, la  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Anoia  

*Lladó  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Empordà  

*Lladorre  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Pallars Sobirà  

*Lladurs  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Solsonès  

llagosta  
USE  crustaci (5641) 

*Llagosta, la  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  

*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Vallès Oriental  

*Llagostera  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Gironès  

llagostí  
USE  crustaci (5641) 

llamàntol  
USE  crustaci (5641) 

*Llambilles  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Gironès  

*Llampaies, Saus, Camallera i  — (7211+9999) 

llana  
MT  6011 productes d’origen animal  
BT1  producte d’origen animal  
RT  indústria tèxtil  
RT  oví  
RT  tèxtil natural  

*Llanars  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Ripollès  

*Llançà  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Empordà  

llançadora espacial  
MT  4826 transport aeri i espacial  
UF  coet espacial  
UF  nau espacial  
UF  transbordador espacial  
BT1  vehicle espacial  

BT2  transport espacial  

Llançadores (ELDO), Organització Europea per 
al Desenvolupament de  
USE  Agència Espacial Europea (7611) 

llançament, capital de  
USE  capital inicial (2426) 

llançament d’un producte  
MT  2031 comercialització  
BT1  merchandising  

BT2  comercialització  

llançament de vehicles espacials  
USE  tècnica espacial (4826) 

llançament, instal·lació de — (4826) 

llançament, plataforma de  
USE  instal·lació de llançament (4826) 

llançament, rampa de  
USE  instal·lació de llançament (4826) 

llangardaix  
USE  rèptil (5211) 

llanxa grossa  
USE  gavarra (4821) 

llar  
SN  Unitat de compte dels censos. Individu o grup 

d’individus que viuen junts al mateix habitatge.  
MT  2816 demografia i població  
UF  unitat familiar  
BT1  composició de la població  
NT1  mestressa de casa  
NT1  persona sola  
RT  cap de família  
RT  família  

llar agrícola  
MT  2816 demografia i població  
BT1  població rural  

BT2  distribució geogràfica de la població  

llar, article de la  
USE  article de parament (6846) 

llar d’infants  
USE  guarda d’infants (2826) 

*llar, violència exercida en l’àmbit de la   
*USE  violència domèstica (2826) 

llard  
MT  6016 productes agraris transformats  
BT1  greix animal  

BT2  greix  

*Llardecans  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Segrià  

llarg termini, crèdit a — (2416) 

llarg termini, expectativa a  
USE  previsió a llarg termini (1631) 

llarg termini, finançament a — (2426) 

llarg termini, previsió a — (1631) 

llarg termini, previsió a molt  
USE  prospectiva (1631) 

llarga durada, atur de — (4406) 

llars, consum de les  
USE  consum familiar (2026) 
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llars, economia de les  
USE  economia domèstica (1621) 

Llatina, Amèrica — (7216) 

Llatina i el Carib (CEPAL), Comissió Econòmica 
per a l’Amèrica  
USE  comissió regional ONU (7606) 

Llatina, Institut per a la Integració de l’Amèri-
ca — (7616) 

Llatina, organització de l’Amèrica  
USE  organització llatinoamericana (7616) 

llatinoamericà, parlament — (7616) 

Llatinoamericà, Sistema Econòmic — (7616) 

Llatinoamericana d’Integració, Associació  
USE  ALADI (7616) 

Llatinoamericana de Lliure Comerç (ALALC), As-
sociació  
USE  ALADI (7616) 

llatinoamericana, organització — (7616) 

llatinoamericana, organització intergovernamen-
tal  
USE  organització llatinoamericana (7616) 

llatinoamericana, organització regional  
USE  organització llatinoamericana (7616) 

llauna  
USE  producte d’envasament (2031) 

llauna (làmina d’acer)  
USE  ferro (6816) 

llauneria i ganiveteria  
MT  6816 metal·lúrgia i siderúrgia  
UF  ganiveteria  
BT1  indústria metal·lúrgica  
RT  eines  

llaurada  
USE  preparació del sòl (5621) 

llaurada, superfície  
USE  superfície agrícola utilitzada (5616) 

llautó  
USE  aliatge (6816) 

*Llavaneres, Sant Andreu de  — (7211+9999) 

llavor  
MT  5626 mitjà de producció agrícola  
UF  sement  
BT1  mitjà de producció agrícola  
RT  novetat vegetal  
RT  planta transgènica  

llavor de colza  
USE  colza (6006) 

llavor de cotó  
USE  cotó (6006) 

llavor de gira-sol  
USE  gira-sol (6006) 

llavor de lli  
USE  lli oleaginós (6006) 

llavor de nap  
USE  colza (6006) 

llavor de ricí  
USE  ricí (6006) 

llavor de sèsam  
USE  sèsam (6006) 

llavor, fruit de — (6006) 

llavor oleaginosa  
USE  planta oleaginosa (6006) 

*Llavorsí  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Pallars Sobirà  

llegat  
USE  donació (1211) 

llegats i donacions, impost sobre herències,  
USE  impost sobre transmissions patrimonials 

(2446) 

llegum sec  
USE  lleguminosa (6006) 

lleguminosa  
MT  6006 productes d’origen vegetal  
UF  cigró  
UF  fava  
UF  favó  
UF  llegum sec  
UF  llentia  
UF  mongeta  
UF  mongeta seca  
UF  pèsol  
BT1  hortalissa  

llei  
MT  1206 fonts i branques del dret  
BT1  legislació  

BT2  fonts del dret  
NT1  aplicació de la llei  

NT2  primacia del dret  
NT1  llei d’harmonització  
NT1  llei de bases  
NT1  llei orgànica  
NT1  retroactivitat de la llei  

llei aplicable  
USE  dret internacional privat (1231) 

llei, aplicació de la — (1206) 

llei, aprovació de la — (0426) 

llei, comentari de la — (3221) 

llei, compliment de la  
USE  aplicació de la llei (1206) 

llei constitucional  
USE  Constitució (1206) 

llei constitutiva  
USE  Constitució (1206) 

Llei d’Estrangeria  
USE  dret d’estrangeria (1231) 

Llei d’Expansió Comercial  
MT  2011 política aranzelària  
UF  Trade Expansion Act  
BT1  negociació aranzelària  

BT2  política aranzelària  

llei d’habilitació  
USE  legislació delegada (0436) 

llei d’harmonització  
MT  1206 fonts i branques del dret  
BT1  llei  

BT2  legislació  
BT3  fonts del dret  

RT  aproximació de legislacions  

llei d’orientació agrícola  
USE  orientació agrària (5611) 

llei de bases  
SN  Llei que estableix principis generals i que deixa 

al govern la llibertat de desenvolupar-la d’acord 
amb el poder que li confereix el Parlament.  

MT  1206 fonts i branques del dret  
UF  llei marc  
BT1  llei  

BT2  legislació  
BT3  fonts del dret  

llei de contractes de l’estat  
USE  contracte administratiu (0436) 

llei de contractes de les administracions públi-
ques  
USE  contracte administratiu (0436) 

Llei de Costes  
USE  protecció del litoral (5206) 

llei de delegació  
USE  legislació delegada (0436) 

llei de patents  
USE  dret de les patents (6416) 

llei de trànsit, infracció de la  
USE  infracció del codi de circulació (1216) 

llei, decret  
USE  decret (1206) 

llei, derogació de la  
USE  aplicació de la llei (1206) 

llei, desenvolupament de la  
USE  aplicació de la llei (1206) 

llei electoral nacional  
USE  dret electoral (0416) 

llei, execució de la  
USE  aplicació de la llei (1206) 
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llei, igualtat davant la — (1236) 

llei, interpretació de la  
USE  interpretació del dret (1206) 

llei marc  
USE  llei de bases (1206) 

llei, modificació de la — (0426) 

llei orgànica  
MT  1206 fonts i branques del dret  
BT1  llei  

BT2  legislació  
BT3  fonts del dret  

llei pressupostària  
MT  2441 pressupost  
BT1  aprovació del pressupost  

BT2  procediment pressupostari  

llei, projecte de — (0426) 

llei, promulgació de la — (0426) 

llei, proposició de — (0426) 

llei, proposta de  
USE  proposició de llei (0426) 

llei, publicació de la — (0426) 

llei, qualitat legislativa de la  
USE  redacció legislativa (0426) 

llei, qualitat lingüística de la  
USE  redacció legislativa (0426) 

llei, rebuig de la  
USE  aprovació de la llei (0426) 

llei, recurs en interès de  
USE  recurs contenciós administratiu (1221) 

llei, redacció de la  
USE  redacció legislativa (0426) 

llei, reforma de la  
USE  modificació de la llei (0426) 

llei, retroactivitat de la — (1206) 

llei, vigència de la  
USE  aplicació de la llei (1206) 

llei, violació de la  
USE  infracció (1216) 

llei, votació de la — (0426) 

*Lleida  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*BT1  Catalunya  

*BT2  regions d’Espanya  
*NT1  *Abella de la Conca  
*NT1  *Àger  
*NT1  *Agramunt  
*NT1  *Aitona  
*NT1  *Alamús, els  
*NT1  *Alàs i Cerc  
*NT1  *Albagés, l’  
*NT1  *Albatàrrec  

*NT1  *Albesa  
*NT1  *Albi, l’  
*NT1  *Alcanó  
*NT1  *Alcarràs  
*NT1  *Alcoletge  
*NT1  *Alfarràs  
*NT1  *Alfés  
*NT1  *Algerri  
*NT1  *Alguaire  
*NT1  *Alins  
*NT1  *Almacelles  
*NT1  *Almatret  
*NT1  *Almenar  
*NT1  *Alòs de Balaguer  
*NT1  *Alpicat  
*NT1  *Alt Àneu  
*NT1  *Anglesola  
*NT1  *Arbeca  
*NT1  *Arres  
*NT1  *Arsèguel  
*NT1  *Artesa de Lleida  
*NT1  *Artesa de Segre  
*NT1  *Aspa  
*NT1  *Avellanes i Santa Linya, les  
*NT1  *Baix Pallars  
*NT1  *Balaguer  
*NT1  *Barbens  
*NT1  *Baronia de Rialb, la  
*NT1  *Bassella  
*NT1  *Bausen  
*NT1  *Belianes  
*NT1  *Bell-lloc d’Urgell  
*NT1  *Bellaguarda  
*NT1  *Bellcaire d’Urgell  
*NT1  *Bellmunt d’Urgell  
*NT1  *Bellpuig  
*NT1  *Bellver de Cerdanya  
*NT1  *Bellvís  
*NT1  *Benavent de Segrià  
*NT1  *Biosca  
*NT1  *Bòrdes, Es  
*NT1  *Borges Blanques, les  
*NT1  *Bossòst  
*NT1  *Bovera  
*NT1  *Cabanabona  
*NT1  *Cabó  
*NT1  *Camarasa  
*NT1  *Canejan  
*NT1  *Castell de Mur  
*NT1  *Castellar de la Ribera  
*NT1  *Castelldans  
*NT1  *Castellnou de Seana  
*NT1  *Castelló de Farfanya  
*NT1  *Castellserà  
*NT1  *Cava (municipi)  
*NT1  *Cervera  
*NT1  *Cervià de les Garrigues  
*NT1  *Ciutadilla  
*NT1  *Clariana de Cardener  
*NT1  *Cogul, el  
*NT1  *Coll de Nargó  
*NT1  *Coma i la Pedra, la  
*NT1  *Conca de Dalt  
*NT1  *Corbins  
*NT1  *Cubells  
*NT1  *Espluga Calba, l’  
*NT1  *Espot  
*NT1  *Estamariu  
*NT1  *Estaràs  
*NT1  *Esterri d’Àneu  
*NT1  *Esterri de Cardós  
*NT1  *Farrera  

*NT1  *Fígols i Alinyà  
*NT1  *Floresta, la  
*NT1  *Fondarella  
*NT1  *Foradada  
*NT1  *Fuliola, la  
*NT1  *Fulleda  
*NT1  *Gavet de la Conca  
*NT1  *Gimenells i el Pla de la Font  
*NT1  *Golmés  
*NT1  *Gósol  
*NT1  *Granadella, la  
*NT1  *Granja d’Escarp, la  
*NT1  *Granyanella  
*NT1  *Granyena de les Garrigues  
*NT1  *Granyena de Segarra  
*NT1  *Guimerà  
*NT1  *Guingueta d’Àneu, la  
*NT1  *Guissona  
*NT1  *Guixers  
*NT1  *Isona i Conca Dellà  
*NT1  *Ivars d’Urgell  
*NT1  *Ivars de Noguera  
*NT1  *Ivorra  
*NT1  *Josa i Tuixén  
*NT1  *Juncosa  
*NT1  *Juneda  
*NT1  *Les  
*NT1  *Linyola  
*NT1  *Lladorre  
*NT1  *Lladurs  
*NT1  *Llardecans  
*NT1  *Llavorsí  
*NT1  *Lleida (ciutat)  
*NT1  *Lles de Cerdanya  
*NT1  *Llimiana  
*NT1  *Llobera  
*NT1  *Maials  
*NT1  *Maldà  
*NT1  *Massalcoreig  
*NT1  *Massoteres  
*NT1  *Menàrguens  
*NT1  *Miralcamp  
*NT1  *Mollerussa  
*NT1  *Molsosa, la  
*NT1  *Montellà i Martinet  
*NT1  *Montferrer i Castellbò  
*NT1  *Montgai  
*NT1  *Montoliu de Lleida  
*NT1  *Montoliu de Segarra  
*NT1  *Montornès de Segarra  
*NT1  *Nalec  
*NT1  *Naut Aran  
*NT1  *Navès  
*NT1  *Odèn  
*NT1  *Oliana  
*NT1  *Oliola  
*NT1  *Olius  
*NT1  *Oluges, les  
*NT1  *Omellons, els  
*NT1  *Omells de na Gaia, els  
*NT1  *Organyà  
*NT1  *Os de Balaguer  
*NT1  *Ossó de Sió  
*NT1  *Palau d’Anglesola, el  
*NT1  *Penelles  
*NT1  *Peramola  
*NT1  *Pinell de Solsonès  
*NT1  *Pinós  
*NT1  *Plans de Sió, els  
*NT1  *Poal, el  
*NT1  *Pobla de Cérvoles, la  
*NT1  *Pobla de Segur, la  
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*NT1  *Pont de Bar, el  
*NT1  *Pont de Suert, el  
*NT1  *Ponts  
*NT1  *Portella, la  
*NT1  *Prats i Sansor  
*NT1  *Preixana  
*NT1  *Preixens  
*NT1  *Prullans  
*NT1  *Puiggròs  
*NT1  *Puigverd d’Agramunt  
*NT1  *Puigverd de Lleida  
*NT1  *Rialp  
*NT1  *Ribera d’Ondara  
*NT1  *Ribera d’Urgellet  
*NT1  *Riner  
*NT1  *Riu de Cerdanya  
*NT1  *Rosselló  
*NT1  *Salàs de Pallars  
*NT1  *Sanaüja  
*NT1  *Sant Esteve de la Sarga  
*NT1  *Sant Guim de Freixenet  
*NT1  *Sant Guim de la Plana  
*NT1  *Sant Llorenç de Morunys  
*NT1  *Sant Martí de Riucorb  
*NT1  *Sant Ramon  
*NT1  *Sarroca de Bellera  
*NT1  *Sarroca de Lleida  
*NT1  *Senterada  
*NT1  *Sentiu de Sió, la  
*NT1  *Seròs  
*NT1  *Seu d’Urgell, la  
*NT1  *Sidamon  
*NT1  *Soleràs, el  
*NT1  *Solsona  
*NT1  *Soriguera  
*NT1  *Sort  
*NT1  *Soses  
*NT1  *Sudanell  
*NT1  *Sunyer  
*NT1  *Talarn  
*NT1  *Talavera  
*NT1  *Tàrrega  
*NT1  *Tarrés  
*NT1  *Tarroja de Segarra  
*NT1  *Térmens  
*NT1  *Tírvia  
*NT1  *Tiurana  
*NT1  *Torà  
*NT1  *Torms, els  
*NT1  *Tornabous  
*NT1  *Torre de Cabdella, la  
*NT1  *Torre-serona  
*NT1  *Torrebesses  
*NT1  *Torrefarrera  
*NT1  *Torrefeta i Florejacs  
*NT1  *Torregrossa  
*NT1  *Torrelameu  
*NT1  *Torres de Segre  
*NT1  *Tremp  
*NT1  *Vall de Boí, la  
*NT1  *Vall de Cardós  
*NT1  *Vallbona de les Monges  
*NT1  *Vallfogona de Balaguer  
*NT1  *Valls d’Aguilar, les  
*NT1  *Valls de Valira, les  
*NT1  *Vansa i Fórnols, la  
*NT1  *Verdú  
*NT1  *Vielha e Mijaran  
*NT1  *Vila-sana  
*NT1  *Vilagrassa  
*NT1  *Vilaller  
*NT1  *Vilamòs  

*NT1  *Vilanova de Bellpuig  
*NT1  *Vilanova de l’Aguda  
*NT1  *Vilanova de la Barca  
*NT1  *Vilanova de Meià  
*NT1  *Vilanova de Segrià  
*NT1  *Vilosell, el  
*NT1  *Vinaixa  

*Lleida (ciutat)  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Segrià  

*Lleida, Artesa de  — (7211+9999) 

*Lleida, Montoliu de  — (7211+9999) 

*Lleida, Puigverd de  — (7211+9999) 

*Lleida, Sarroca de  — (7211+9999) 

lleis, conflicte de  
USE  dret internacional privat (1231) 

lleis, conflicte entre  
USE  dret internacional privat (1231) 

lleis, constitucionalitat de les  
USE  control de constitucionalitat (1206) 

lleixiu  
USE  sal química (6811) 

*Llémena, Sant Martí de  — (7211+9999) 

Llemosí  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions de França  

*llengua aranesa  
*MT  3611 humanitats  
*BT1  llengua europea  

*BT2  llengua viva  
*BT3  lingüística  

*BT4  ciències socials  

llengua autonòmica  
USE  llengua regional (3611) 

*llengua castellana  
*MT  3611 humanitats  
*UF  *llengua espanyola  
*BT1  llengua europea  

*BT2  llengua viva  
*BT3  lingüística  

*BT4  ciències socials  

*llengua catalana  
*MT  3611 humanitats  
*BT1  llengua europea  

*BT2  llengua viva  
*BT3  lingüística  

*BT4  ciències socials  

llengua cooficial  
USE  llengua oficial (0431) 

llengua de comunicació  
USE  llengua oficial (0431) 

llengua de treball  
USE  llengua oficial (0431) 

*llengua espanyola  
*USE  *llengua castellana (3611) 

llengua estrangera  
MT  3211 ensenyament  
UF  idioma estranger  
BT1  ensenyament d’idiomes  

BT2  ensenyament general  

llengua europea  
MT  3611 humanitats  
BT1  llengua viva  

BT2  lingüística  
BT3  ciències socials  

*NT1  *llengua aranesa  
*NT1  *llengua castellana  
*NT1  *llengua catalana  

llengua franca  
USE  llengua oficial (0431) 

llengua materna  
MT  3211 ensenyament  
UF  llengua vernacla  
BT1  ensenyament d’idiomes  

BT2  ensenyament general  

llengua minoritària  
MT  3611 humanitats  
BT1  llengua viva  

BT2  lingüística  
BT3  ciències socials  

llengua morta  
USE  llengua viva (3611) 

llengua nacional  
USE  llengua oficial (0431) 

llengua no europea  
MT  3611 humanitats  
BT1  llengua viva  

BT2  lingüística  
BT3  ciències socials  

llengua oficial  
MT  0431 vida política i seguretat pública  
UF  idioma oficial  
UF  llengua cooficial  
UF  llengua de comunicació  
UF  llengua de treball  
UF  llengua franca  
UF  llengua nacional  
UF  llengua vehicular  
BT1  vida institucional  
NT1  ús de les llengües  

llengua oficial portuguesa, països africans de  
USE  Àfrica lusòfona (7221) 

llengua regional  
MT  3611 humanitats  
UF  llengua autonòmica  
BT1  llengua viva  

BT2  lingüística  
BT3  ciències socials  

llengua vehicular  
USE  llengua oficial (0431) 
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llengua vernacla  
USE  llengua materna (3211) 

llengua viva  
MT  3611 humanitats  
UF  llengua morta  
BT1  lingüística  

BT2  ciències socials  
NT1  llengua europea  

*NT2  *llengua aranesa  
*NT2  *llengua castellana  
*NT2  *llengua catalana  

NT1  llengua minoritària  
NT1  llengua no europea  
NT1  llengua regional  

Llenguadoc-Rosselló  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions de França  

llenguatge  
MT  3611 humanitats  
*UF  *llibre d’estil  
BT1  lingüística  

BT2  ciències socials  
NT1  bilingüisme  
NT1  multilingüisme  

llenguatge d’alt nivell  
USE  llenguatge de programació (3236) 

llenguatge de programació  
MT  3236 informàtica i tractament de dades  
UF  llenguatge d’alt nivell  
UF  llenguatge màquina  
BT1  software  

BT2  indústria informàtica  

*llenguatge de signes  
*USE  mitjans per a discapacitats (2826) 

llenguatge gestual  
USE  mitjans per a discapacitats (2826) 

llenguatge màquina  
USE  llenguatge de programació (3236) 

llengües, ensenyament de  
USE  ensenyament d’idiomes (3211) 

llengües, ús de les — (0431) 

llentia  
USE  lleguminosa (6006) 

llenya  
MT  6836 indústria de la fusta  
BT1  producte de fusta  

BT2  indústria de la fusta  
RT  biocombustible  
RT  calefacció  

Lleó  
USE  Castella i Lleó (7211) 

*Lleó (ciutat)  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*BT1  Castella i Lleó  

*BT2  regions d’Espanya  

Lleó, Castella i — (7211) 

Lleó, comunitat autònoma de Castella i  
USE  Castella i Lleó (7211) 

*Llers  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Empordà  

*Lles de Cerdanya  
*SN  *Municipi que fins el 16 de novembre del 1994 

s’anomenà Lles (DOGC núm. 1973).  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Cerdanya  

llet  
MT  6016 productes agraris transformats  
BT1  producte lacti  
NT1  llet crua  
NT1  llet de consum  
NT1  llet descremada  
NT1  llet esterilitzada  
NT1  llet homogeneïtzada  
NT1  llet pasteuritzada  
NT1  llet sencera  
RT  coresponsabilitat dels productors  
RT  llet materna  
RT  proteïna de la llet  
RT  vaca lletera  

llet anhidra, greix de  
USE  butteroil (6016) 

llet batuda  
USE  subproducte de la llet (6016) 

llet concentrada  
MT  6016 productes agraris transformats  
BT1  producte lacti  
RT  producte concentrat  

llet crua  
MT  6016 productes agraris transformats  
BT1  llet  

BT2  producte lacti  

llet de consum  
MT  6016 productes agraris transformats  
UF  llet per a beure  
BT1  llet  

BT2  producte lacti  
RT  beguda  

llet descremada  
MT  6016 productes agraris transformats  
UF  llet descremada líquida  
UF  llet descremada transformada  
UF  llet desnatada  
BT1  llet  

BT2  producte lacti  

llet descremada en pols  
MT  6016 productes agraris transformats  
BT1  producte lacti  

llet descremada líquida  
USE  llet descremada (6016) 

llet descremada transformada  
USE  llet descremada (6016) 

llet deshidratada  
USE  llet en pols (6016) 

llet desnatada  
USE  llet descremada (6016) 

llet en pols  
MT  6016 productes agraris transformats  
UF  llet deshidratada  
UF  llet liofilitzada  
BT1  producte lacti  
RT  producte deshidratat  
RT  producte liofilitzat  

llet esterilitzada  
MT  6016 productes agraris transformats  
BT1  llet  

BT2  producte lacti  

llet fermentada  
MT  6016 productes agraris transformats  
BT1  producte lacti  
NT1  iogurt  

llet homogeneïtzada  
MT  6016 productes agraris transformats  
BT1  llet  

BT2  producte lacti  

llet liofilitzada  
USE  llet en pols (6016) 

llet, matèria grassa de la — (6016) 

llet materna  
MT  6026 productes alimentaris  
BT1  aliment per a infants  

BT2  producte alimentari complex  
RT  llet  

llet pasteuritzada  
MT  6016 productes agraris transformats  
BT1  llet  

BT2  producte lacti  
RT  pasteurització  

llet per a beure  
USE  llet de consum (6016) 

llet, producció de  
USE  producció lletera (5631) 

llet, producte a base de  
USE  producte lacti (6016) 

llet, producte derivat de la  
USE  subproducte de la llet (6016) 

llet, proteïna de la — (6016) 

llet, recollida de  
USE  explotació lletera (5616) 
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llet sencera  
MT  6016 productes agraris transformats  
BT1  llet  

BT2  producte lacti  

llet, sèrum de  
USE  subproducte de la llet (6016) 

llet, subproducte de la — (6016) 

llet, sucre de  
USE  lactosa (6021) 

llet-carn, reconversió — (5611) 

lleter, bestiar  
USE  vaca lletera (5626) 

lletera, cooperativa  
USE  cooperativa agrícola (5616) 

lletera, explotació — (5616) 

lletera, producció — (5631) 

lletera, quota  
USE  quota agrària (5611) 

lletera, recol·lecció  
USE  explotació lletera (5616) 

lletera, vaca — (5626) 

lleteria  
USE  indústria làctia (6031) 

lletra de canvi  
USE  títol de crèdit (2411) 

lletrada, assistència  
USE  assistència judicial (1221) 

lletrat  
USE  advocat (1226) 

*lletuga  
*USE  hortalissa de fulla (6006) 

lleugera, indústria — (6806) 

lleugera, reactor d’aigua  
USE  reactor nuclear (6621) 

lleure  
MT  2826 vida social  
UF  esbarjo  
UF  política del lleure  
UF  societat de l’oci  
UF  temps lliure  
NT1  espectacle d’animals  
NT1  esport  

NT2  caça  
NT2  espectacle esportiu  
NT3  jocs olímpics  

NT2  esport professional  
NT2  instal·lació esportiva  
NT2  organització esportiva  
NT2  pesca esportiva  

NT1  joc  
NT2  establiment de jocs  
NT2  joc automàtic  
NT2  joc d’atzar  

NT1  turisme  
NT2  agència de viatges  
NT2  càmping  
NT2  indústria gastronòmica  
NT3  professió gastronòmica  

NT2  indústria hotelera  
NT3  professió hotelera  

NT2  infraestructura turística  
NT2  intercanvi turístic  
NT2  política de turisme  
NT3  estadística de turisme  

NT2  professió del turisme  
NT2  turisme de masses  
NT2  turisme ecològic  
NT2  turisme estranger  
NT2  turisme fluvial  
NT2  turisme just  
NT2  turisme religiós  
NT2  turisme rural  
NT2  viatge  
NT3  viatger  

NT1  vacances  
NT2  esglaonament de les vacances  

NT1  zona de lleure  
NT2  parc zoològic  

RT  desenvolupament personal  
RT  difusió de la cultura  
RT  segona residència  

*lleure, educació en el   
*USE  *educació social (3211) 

lleure, navegació de  
USE  embarcació de plaer (4821) 

lleure, parc de  
USE  zona de lleure (2826) 

lleure, política del  
USE  lleure (2826) 

lleure, zona de — (2826) 

llevadora  
MT  2841 sanitat  
UF  partera  
BT1  professió sanitària  
RT  ginecologia  
RT  maternitat  

lli  
MT  6006 productes d’origen vegetal  
UF  lli tèxtil  
BT1  planta tèxtil  
RT  lli oleaginós  
RT  tèxtil natural  

lli, llavor de  
USE  lli oleaginós (6006) 

lli oleaginós  
MT  6006 productes d’origen vegetal  
UF  llavor de lli  
UF  llinosa  
BT1  planta oleaginosa  
RT  lli  

lli tèxtil  
USE  lli (6006) 

llibertat aèria  
USE  liberalització del transport aeri (1231) 

llibertat cívica  
USE  drets cívics (1236) 

llibertat condicional  
MT  1216 dret penal  
BT1  execució de la pena  

BT2  sanció penal  

llibertat d’associació  
MT  1236 drets i llibertats  
UF  dret d’associació  
BT1  drets polítics  

llibertat d’ensenyament  
MT  1236 drets i llibertats  
BT1  drets socials  
RT  ensenyament privat  
RT  ensenyament públic  

llibertat d’establiment  
USE  dret d’establiment (4406) 

llibertat d’expressió  
MT  1236 drets i llibertats  
UF  llibertat de paraula  
BT1  drets polítics  
RT  censura  

llibertat d’informació  
MT  1236 drets i llibertats  
BT1  drets polítics  
NT1  llibertat de premsa  
RT  censura  
RT  control de la comunicació  
RT  dret a la informació  

llibertat d’opinió  
MT  1236 drets i llibertats  
UF  llibertat de pensament  
BT1  dret de l’individu  
RT  moviments d’opinió  
RT  objecció de consciència  
RT  sindicat  

llibertat de circulació  
MT  1236 drets i llibertats  
UF  dret de lliure circulació  
UF  llibertat de moviment  
UF  lliure circulació  
BT1  dret de l’individu  
RT  ciutadania europea  
RT  lliure circulació de persones  
RT  lliure circulació de treballadors  
RT  migració forçosa  

llibertat de circulació de treballadors  
USE  dret al treball (1236) 

llibertat de comerç  
MT  1236 drets i llibertats  
BT1  drets econòmics  
RT  dret d’establiment  
RT  lliure circulació de mercaderies  
RT  lliure prestació de serveis  

llibertat de culte  
USE  llibertat religiosa (1236) 

llibertat de moviment  
USE  llibertat de circulació (1236) 

llibertat de navegació  



359 llicència de transport  

MT  1231 dret internacional  
BT1  dret del mar  

BT2  dret internacional públic  
RT  dret marítim  
RT  navegació fluvial  
RT  navegació marítima  

llibertat de paraula  
USE  llibertat d’expressió (1236) 

llibertat de pensament  
USE  llibertat d’opinió (1236) 

llibertat de premsa  
MT  1236 drets i llibertats  
BT1  llibertat d’informació  

BT2  drets polítics  
RT  censura  
RT  dret de la informació  
RT  premsa  

llibertat de prestació de serveis  
USE  lliure prestació de serveis (4406) 

llibertat de preus  
USE  preu lliure (2451) 

llibertat de reunió  
MT  1236 drets i llibertats  
UF  dret de reunió  
BT1  drets polítics  

llibertat de sindicació  
USE  llibertat sindical (1236) 

llibertat dels mars  
MT  1231 dret internacional  
UF  principi de llibertat dels mars  
BT1  dret del mar  

BT2  dret internacional públic  

llibertat dels mars, principi de  
USE  llibertat dels mars (1231) 

llibertat individual  
USE  dret de l’individu (1236) 

llibertat per a treballar  
USE  dret al treball (1236) 

llibertat política  
USE  drets polítics (1236) 

llibertat, privació de  
USE  empresonament (1216) 

llibertat professional  
USE  dret al treball (1236) 

llibertat religiosa  
MT  1236 drets i llibertats  
UF  llibertat de culte  
BT1  dret de l’individu  
RT  discriminació religiosa  
RT  grup religiós  
RT  integrisme religiós  
RT  religió  

llibertat, restricció de — (1216) 

llibertat, salvaguarda de la  
USE  protecció de les llibertats (1236) 

llibertat sexual  
MT  1236 drets i llibertats  
BT1  dret de l’individu  
RT  sexualitat  

llibertat sindical  
MT  1236 drets i llibertats  
UF  llibertat de sindicació  
BT1  drets socials  
RT  clàusula social  
RT  sindicat  

llibertat social  
USE  drets socials (1236) 

llibertat, seguretat i justícia, espai de — (1016) 

*llibertats constitucionals, protecció dels drets 
i les   
*USE  *garantia constitucional (1236) 

llibertats fonamentals  
USE  dret de l’individu (1236) 

llibertats fonamentals, conveni per a la protecció 
dels drets humans i de les  
USE  Convenció Europea de Drets Humans (0806) 

llibertats, protecció de les — (1236) 

llibre  
USE  indústria del llibre (3226) 

*llibre d’estil  
*USE  llenguatge (3611) 

llibre de text  
USE  llibre escolar (3216) 

llibre escolar  
MT  3216 organització de l’ensenyament  
UF  llibre de text  
UF  manual escolar  
BT1  material d’ensenyament  
RT  document  

llibre, indústria del — (3226) 

llibre sonor  
USE  mitjans per a discapacitats (2826) 

llibreria  
MT  3226 comunicació  
BT1  indústria de la comunicació  
RT  literatura  

llibres, adquisició de  
USE  adquisició de documents (3221) 

llibres, tenidor de  
USE  comptable (4026) 

*llicència administrativa  
*MT  0436 poder executiu i administració pública  
*UF  *llicència d’obertura  
*BT1  acte administratiu  

*BT2  dret administratiu  
*RT  arma personal  
*RT  permís de conduir  
*RT  permís de construcció  
*RT  regulació de la caça  
*RT  regulació de la pesca  

llicència comercial  
MT  2006 política comercial  
UF  concessió de llicència  
BT1  reglamentació comercial  

BT2  política comercial  
RT  marca comercial  

llicència, concessió de  
USE  llicència comercial (2006) 

llicència, contracte de  
USE  llicència de patent (6416) 

llicència d’armes  
USE  arma personal (0431) 

llicència d’edificació  
USE  permís de construcció (2846) 

llicència d’explotació  
USE  llicència de patent (6416) 

llicència d’exportació  
MT  2011 política aranzelària  
UF  autorització d’exportació  
UF  certificat d’exportació  
BT1  document duaner  

BT2  reglamentació duanera  
RT  política d’exportació  

llicència d’importació  
MT  2011 política aranzelària  
UF  autorització d’importació  
UF  certificat d’importació  
BT1  document duaner  

BT2  reglamentació duanera  
RT  política d’importació  

*llicència d’obertura  
*USE  *llicència administrativa (0436) 

llicència d’obres  
USE  permís de construcció (2846) 

llicència de caça  
USE  regulació de la caça (5206) 

llicència de patent  
MT  6416 investigació i propietat intel·lectual  
UF  concessió de patent  
UF  contracte de llicència  
UF  llicència d’explotació  
BT1  propietat industrial  

BT2  propietat intel·lectual  

llicència de pesca  
SN  Document vinculat a un vaixell comunitari o a un 

vaixell amb pavelló d’un tercer estat autoritzat a 
pescar en aigües comunitàries. Conté dades so-
bre la identificació de l’embarcació, les caracte-
rístiques tècniques i els arts de pesca. No l’hem 
de confondre amb “permís de pesca”.  

MT  5641 pesca  
BT1  regulació de la pesca  

BT2  política pesquera  

llicència de transport  
MT  4806 política de transports  
BT1  reglamentació del transport  

llicència fiscal d’activitats comercials i industrials  
USE  impost per activitats professionals (2446) 
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llicència fiscal d’activitats professionals i artísti-
ques  
USE  impost per activitats professionals (2446) 

llicència parental per a homes  
MT  2836 protecció social  
*UF  *permís de maternitat per als homes  
BT1  permís social  
*RT  assignació per permís parental  

llicència per guarda legal  
MT  2836 protecció social  
UF  assegurança parental  
BT1  permís social  
RT  assignació per permís parental  

llicència per malaltia  
USE  baixa per malaltia (2836) 

llicència urbanística  
USE  permís de construcció (2846) 

llicenciat, títol de  
USE  títol d’estudis (3216) 

llicenciatura  
USE  títol d’estudis (3216) 

*llicorella  
*USE  terres i pedres (6611) 

*Lliçà d’Amunt  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Vallès Oriental  

*Lliçà de Vall  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Vallès Oriental  

*Llierca, Sales de  — (7211+9999) 

*Llierca, Sant Jaume de  — (7211+9999) 

Lliga Àrab  
MT  7616 organitzacions extraeuropees  
UF  lliga d’estats àrabs  
BT1  organització àrab  
RT  països de la Lliga Àrab  

Lliga Àrab, països de la — (7236) 

lliga d’estats àrabs  
USE  Lliga Àrab (7616) 

Lliga Europea de Cooperació Econòmica  
MT  7611 organitzacions europees  
MT  7626 organitzacions no governamentals  
UF  ELEC  
UF  LECE  
BT1  organització europea  
BT1  organització no governamental  

lligada, ajuda  
USE  condicions de l’ajuda (0811) 

lligada, ajuda no  
USE  condicions de l’ajuda (0811) 

lligament de trompes  
USE  esterilització (2806) 

llimadures  
USE  residu metàl·lic (5216) 

*Llimiana  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Pallars Jussà  

llimona  
USE  cítrics (6006) 

llimonada  
USE  beguda gasosa (6021) 

*Llinars del Vallès  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Vallès Oriental  

llindar de garantia  
SN  Els preus ja no es garanteixen si la producció ul-

trapassa una determinada quantitat fixada per 
endavant.  

MT  5611 producció i estructures agràries  
BT1  regulació de la producció agrícola  
RT  preu agrari  
RT  reforma de la PAC  

llindar electoral  
USE  quocient electoral (0416) 

llindar, preu — (2451) 

llinosa  
USE  lli oleaginós (6006) 

llista blocada  
USE  llista tancada (0416) 

*llista d’espera per a serveis sanitaris  
*MT  2841 sanitat  
*BT1  política sanitària  

llista de preus  
MT  2451 preus  
UF  barem de preus  
UF  tarifa de preus  
BT1  fixació de preus  

BT2  política de preus  

llista electoral  
SN  Llista de persones amb dret de vot. No l’hem de 

confondre amb la llista de candidats a elecció.  
MT  0416 procediment electoral i sistema de votació  
BT1  electorat  

BT2  organització electoral  

llista tancada  
SN  Llista de candidats que l’elector no pot modificar.  
MT  0416 procediment electoral i sistema de votació  

UF  llista blocada  
BT1  elecció per llistes  

BT2  sistema de votació  

llistes, elecció per — (0416) 

lliura esterlina, zona de la  
USE  zona monetària (2406) 

lliurament  
MT  2036 distribució  
UF  condicions de lliurament  
UF  despatx  
UF  despeses de lliurament  
UF  expedició  
UF  subministrament  
BT1  distribució comercial  
RT  noli  

lliurament cif  
USE  preu CIF (4806) 

lliurament, condicions de  
USE  lliurament (2036) 

lliurament d’armes  
USE  subministrament d’armes (0821) 

lliurament, despeses de  
USE  lliurament (2036) 

lliurament FOB  
USE  preu franc a bord (4806) 

lliure a bord, preu  
USE  preu franc a bord (4806) 

lliure canvi  
USE  lliure circulació de mercaderies (2021) 

lliure canvi, acord de  
USE  acord de lliure comerç (2021) 

lliure canvi, zona de  
USE  zona de lliure comerç (2011) 

lliure circulació  
USE  llibertat de circulació (1236) 

lliure circulació de béns  
USE  lliure circulació de mercaderies (2021) 

lliure circulació de capitals  
MT  2421 lliure circulació de capitals  
NT1  mercat de capitals  
NT1  moviment de capitals  

NT2  capital de risc  
NT2  capital especulatiu  
NT2  capital estranger  
NT2  col·locació de capitals  
NT2  evasió de capitals  
NT2  exportació de capitals  
NT2  reciclatge de capitals  
NT3  blanqueig de diners  

NT2  repatriació de capitals  
NT2  transferència de capitals  
NT3  preu de transferència  

NT2  volum de transaccions  
NT1  política financera  
NT1  reglamentació financera  
RT  mercat únic  
RT  unió monetària  
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lliure circulació de mercaderies  
MT  2021 comerç internacional  
UF  lliure canvi  
UF  lliure circulació de béns  
UF  lliure circulació de productes  
UF  lliure comercialització  
UF  lliurecanvisme  
BT1  GATT  

BT2  acord comercial  
BT3  relació comercial  

RT  aranzel duaner  
RT  contractació administrativa  
RT  llibertat de comerç  
RT  mercat únic  
RT  TRIMS  
RT  zona de lliure comerç  

lliure circulació de persones  
MT  1231 dret internacional  
BT1  dret internacional públic  
NT1  acord de Schengen  

NT2  Sistema d’Informació Schengen  
RT  cooperació judicial civil a la Unió Europea  
RT  Europa dels ciutadans  
RT  espai de llibertat, seguretat i justícia  
RT  llibertat de circulació  
RT  lliure circulació de treballadors  
RT  lliure prestació de serveis  
RT  mercat únic  
RT  mobilitat geogràfica  
RT  política migratòria comunitària  

lliure circulació de persones (grup de Rodas), 
grup per a la  
USE  òrgan de cooperació judicial i policial UE 

(1016) 

lliure circulació de productes  
USE  lliure circulació de mercaderies (2021) 

lliure circulació de programes  
MT  3226 comunicació  
UF  lliure recepció d’emissions  
UF  lliure retransmissió d’emissions  
BT1  política audiovisual  

BT2  política de comunicació  
RT  programa audiovisual  

lliure circulació de serveis  
USE  lliure prestació de serveis (4406) 

lliure circulació de treballadors  
SN  Principi i dret fonamental del treballador en ma-

tèria de mobilitat dins la Unió Europea. Aquest 
concepte implica l’abolició de la discriminació 
basada en la nacionalitat pel que fa a l’ocupació, 
el salari i les altres condicions laborals, l’accés a 
un habitatge i el dret del treballador a reunir-se 
amb la seva família. No l’hem de confondre amb 
“mobilitat de la mà d’obra”.  

MT  4406 ocupació  
BT1  política comunitària d’ocupació  

BT2  política d’ocupació  
RT  discriminació per raons de nacionalitat  
RT  Europa dels ciutadans  
RT  llibertat de circulació  
RT  lliure circulació de persones  
RT  mercat únic  
RT  migració professional  
RT  mobilitat de la mà d’obra  
RT  treballador comunitari  
RT  treballador migrant  

lliure circulació, dret de  
USE  llibertat de circulació (1236) 

lliure comercialització  
USE  lliure circulació de mercaderies (2021) 

Lliure Comerç (ALALC), Associació Llatinoame-
ricana de  
USE  ALADI (7616) 

lliure comerç, acord centreeuropeu de  
USE  ACLC (7611) 

lliure comerç, acord de — (2021) 

Lliure Comerç, Associació Europea de  
USE  AELC (7611) 

lliure comerç d’Amèrica del Nord (ALCAN), 
acord de  
USE  TLCAN (7616) 

Lliure Comerç d’Amèrica del Nord, Tractat de  
USE  TLCAN (7616) 

Lliure Comerç de les Amèriques, Zona de — 
(7616) 

Lliure Comerç del Carib, Associació de  
USE  Caricom (7616) 

lliure comerç, zona de — (2011) 

lliure competència  
MT  4031 competència  
BT1  política de competència  
RT  preu lliure  

lliure, cria a l’aire — (5631) 

lliure d’impostos, botiga  
USE  venda lliure d’impostos (2031) 

lliure d’impostos, venda — (2031) 

lliure disposició de la pròpia persona  
MT  1236 drets i llibertats  
UF  dignitat de la persona  
UF  dret al suïcidi  
BT1  dret de l’individu  
NT1  eutanàsia  
RT  suïcidi  

lliure, educació  
USE  educació no formal (3206) 

lliure, escola  
USE  ensenyament privat (3211) 

lliure, medicament d’adquisició  
USE  medicament de venda lliure (2841) 

lliure, medicament de venda — (2841) 

lliure, mercat — (2411) 

lliure pràctica  
SN  Situació d’una mercaderia produïda en un país 

de fora de la Comunitat Europea que hi pot cir-
cular lliurement si abans ha pagat els drets de 
duana corresponents en el moment de la prime-
ra importació en un estat membre.  

MT  2011 política aranzelària  
UF  posada en lliure pràctica  
BT1  règim duaner comunitari  
RT  importació  
RT  producte originari  

lliure pràctica, posada en  
USE  lliure pràctica (2011) 

lliure prestació de serveis  
MT  4406 ocupació  
UF  llibertat de prestació de serveis  
UF  lliure circulació de serveis  
BT1  política comunitària d’ocupació  

BT2  política d’ocupació  
RT  llibertat de comerç  
RT  lliure circulació de persones  
RT  mercat únic  
RT  prestació de serveis  
RT  professió liberal  
RT  sector terciari  
RT  servei  

lliure, preu — (2451) 

lliure, ràdio  
USE  mitjà de comunicació local (3226) 

lliure recepció d’emissions  
USE  lliure circulació de programes (3226) 

lliure retransmissió d’emissions  
USE  lliure circulació de programes (3226) 

lliure, temps  
USE  lleure (2826) 

lliure, unió — (2806) 

lliurecanvisme  
USE  lliure circulació de mercaderies (2021) 

Lliures (CIOSL), Confederació Internacional 
d’Organitzacions Sindicals  
USE  Confederació Sindical Internacional (7626) 

*Llívia  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Cerdanya  

*Lloar, el  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Priorat  

*Llobera  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Solsonès  

*Llobregat, Baix  — (9999) 
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*Llobregat, Corbera de  — (7211+9999) 

*Llobregat, Cornellà de  — (7211+9999) 

*Llobregat, Esplugues de  — (7211+9999) 

*Llobregat, Sant Boi de  — (7211+9999) 

*Llobregat, Sant Climent de  — (7211+9999) 

*Llobregat, Sant Feliu de  — (7211+9999) 

*Llobregat, Torrelles de  — (7211+9999) 

*Llobregat, el, Prat de  — (7211+9999) 

*Llobregat, l’, Hospitalet de  — (7211+9999) 

lloc d’emmagatzematge  
USE  emmagatzematge (2036) 

lloc d’internet  
USE  adreça d’internet (3226) 

lloc de pesca  
MT  5641 pesca  
UF  banc de pesca  
UF  calador  
NT1  pesca d’aigua dolça  
NT1  pesca marítima  

NT2  pesca costanera  
NT2  pesca d’altura  

RT  zona pesquera  

lloc de residència  
USE  residència (2816) 

lloc de treball  
MT  4416 condicions i organització del treball  
UF  centre de treball  
BT1  condició de treball  
RT  treball a domicili  

lloc de treball, formació en el — (4406) 

lloc de treball, seguretat en el  
USE  seguretat en el treball (4416) 

lloc internet  
SN  Només l’utilitzarem per indexar els documents 

que es refereixin a la creació, evolució i mante-
niment de llocs internet, no per referir-nos a un 
repertori de llocs.  

MT  3226 comunicació  
UF  lloc web  
UF  pàgina web  
BT1  internet  

BT2  telecomunicació  
BT3  sistema de comunicació  

NT1  bloc  

lloc web  
USE  lloc internet (3226) 

*Llogaia d’Àlguema, Santa  — (7211+9999) 

llogaret  
USE  aglomeració rural (2846) 

llogater, expulsió del  
USE  desnonament (1221) 

lloguer  
MT  2031 comercialització  
UF  arrendament  
UF  preu d’arrendament  
BT1  acte de comerç  
RT  arrendament immobiliari  
RT  arrendament rústic  
RT  lloguer de vehicles  

lloguer, contracte de — (2846) 

lloguer d’automòbil  
USE  lloguer de vehicles (4811) 

lloguer d’habitatge  
USE  arrendament immobiliari (2846) 

lloguer de preu limitat  
USE  lloguer moderat (2846) 

lloguer de vehicles  
MT  4811 organització dels transports  
UF  lloguer d’automòbil  
BT1  organització dels transports  
NT1  noliejament  
RT  empresa de lloguer  
RT  lloguer  

lloguer, durada del contracte del — (2846) 

lloguer, empresa de — (4011) 

lloguer immobiliari  
USE  arrendament immobiliari (2846) 

lloguer, mare de  
USE  mare subrogada (2806) 

lloguer moderat  
MT  2846 urbanisme i construcció  
UF  lloguer de preu limitat  
BT1  dret de l’habitatge  

BT2  habitatge  

lloguers, congelació de  
USE  reglamentació de lloguers (2846) 

lloguers, reglamentació de — (2846) 

Llombardia  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions d’Itàlia  

llonganissa  
USE  producte carni (6026) 

llop  
MT  5211 medi natural  
BT1  mamífer salvatge  

BT2  fauna  
BT3  vida silvestre  

*Llor i Bonmatí, Sant Julià del  — (7211+9999) 

*Llorac  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Conca de Barberà  

*Llorenç d’Hortons, Sant  — (7211+9999) 

*Llorenç de la Muga, Sant  — (7211+9999) 

*Llorenç de Morunys, Sant  — (7211+9999) 

*Llorenç del Penedès  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Penedès  

*Llorenç Savall, Sant  — (7211+9999) 

*Lloret de Mar  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Selva  

llosa  
USE  revestiment del terra (6831) 

*Llosses, les  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Ripollès  

*Lluçà  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Osona  

*Lluçanès, Prats de  — (7211+9999) 

*Lluçanès, Sant Agustí de  — (7211+9999) 

*Lluçanès, Sant Boi de  — (7211+9999) 

lluita antidúmping  
USE  legislació antidúmping (4031) 

lluita antitabac  
USE  tabaquisme (2826) 

lluita antiterrorista  
USE  terrorisme (0431) 

lluita contra el càncer  
USE  càncer (2841) 

lluita contra el crim  
MT  2826 vida social  
BT1  política social  
RT  criminalitat  
RT  delicte econòmic  
RT  tràfic d’estupefaents  

lluita contra el frau  
USE  frau (1216) 



363 local d’ocupació, iniciativa — (4406) 

Lluita contra el Frau, Oficina Europea de — 
(1006) 

lluita contra el malbaratament  
MT  5206 política del medi ambient  
BT1  política de medi ambient  
RT  gestió de residus  
RT  malbaratament  

lluita contra el racisme  
USE  racisme (1236) 

lluita contra el robatori  
USE  robatori (1216) 

lluita contra el soroll  
USE  protecció contra el soroll (5206) 

lluita contra el tabac  
USE  tabaquisme (2826) 

lluita contra el tabaquisme  
USE  tabaquisme (2826) 

lluita contra el terrorisme  
USE  terrorisme (0431) 

lluita contra els insectes  
MT  5206 política del medi ambient  
BT1  protecció del medi ambient  
RT  catàstrofe agrícola  
RT  destrucció de conreus  
RT  insecte  
RT  malaltia endèmica  
RT  malaltia tropical  
RT  transmissor de malaltia  

lluita contra incendis  
MT  5206 política del medi ambient  
UF  protecció contra el foc  
BT1  protecció del medi ambient  
RT  incendi  
RT  producte inflamable  
RT  protecció del bosc  

lluita contra l’alcoholisme  
USE  alcoholisme (2826) 

lluita contra l’atur  
MT  4406 ocupació  
BT1  política d’ocupació  
NT1  treball compartit  
RT  ajuda a l’ocupació  
RT  atur  
RT  aturat  

lluita contra l’evasió fiscal  
USE  evasió fiscal (2446) 

lluita contra la contaminació  
MT  5206 política del medi ambient  
UF  reducció de la contaminació  
NT1  control de la contaminació  

NT2  grau de contaminació  
NT3  reducció de les emissions de gas  

NT1  prevenció de la contaminació  
NT2  biodegradabilitat  
NT2  dispositiu anticontaminant  

NT1  principi qui contamina paga  
NT1  protecció contra el soroll  
NT1  sanejament  
NT1  vehicle no contaminant  

RT  contaminació  
RT  dret del mar  
RT  energia neta  
RT  tecnologia tova  

lluita contra la delinqüència  
MT  2826 vida social  
UF  prevenció de la delinqüència  
BT1  política social  
RT  delinqüència  

lluita contra la discriminació  
MT  1236 drets i llibertats  
UF  discriminació  
UF  tracte discriminatori  
NT1  discriminació basada en l’orientació sexual  

NT2  minoria sexual  
NT1  discriminació econòmica  
NT1  discriminació ètnica  
NT1  discriminació lingüística  
NT1  discriminació per motiu de minusvalidesa  
NT1  discriminació per motius d’edat  
NT1  discriminació per raons de nacionalitat  
NT1  discriminació política  

NT2  prohibició professional  
NT1  discriminació racial  

NT2  antisemitisme  
NT2  apartheid  
NT2  conflicte racial  
NT2  racisme  

NT1  discriminació religiosa  
NT2  conflicte religiós  

NT1  discriminació sexual  
NT1  protecció de les minories  

NT2  drets de les minories  
NT2  minoria nacional  

NT1  xenofòbia  
RT  clàusula social  
RT  igualtat de tracte  

lluita contra la droga  
USE  toxicomania (2826) 

lluita contra la droga i la delinqüència organitza-
da, grup per a la  
USE  òrgan de cooperació judicial i policial UE 

(1016) 

lluita contra la fam  
USE  fam (2841) 

lluita contra la inflació  
USE  inflació (1611) 

lluita contra la marginació  
USE  integració social (2826) 

lluita contra la pobresa  
USE  pobresa (1626) 

lluita contra la sequera  
USE  sequera (5216) 

lluita contra les mines  
USE  acció antimines (0816) 

lluita contra plagues  
USE  tractament fitosanitari (5621) 

lluita de classes  
MT  2826 vida social  
BT1  conflicte social  

BT2  vida social  
RT  classe social  

*llum, contaminació per la   
*USE  *contaminació lluminosa (5216) 

llum d’encreuament  
USE  dispositiu de senyalització (4811) 

llum de carretera  
USE  dispositiu de senyalització (4811) 

llum de fre  
USE  dispositiu de senyalització (4811) 

llum de població  
USE  dispositiu de senyalització (4811) 

llum de posició  
USE  dispositiu de senyalització (4811) 

*lluminosa, contaminació  — (5216) 

lluminosa, senyalització  
USE  senyalització (4806) 

Lluna Roja (FICR), Federació Internacional de So-
cietats de la Creu Roja i de la Mitja  
USE  Creu Roja (7626) 

Lluna Roja, Mitja  
USE  Creu Roja (7626) 

Llunyà, Orient  
USE  Extrem Orient (7226) 

llúpol  
MT  6006 productes d’origen vegetal  
BT1  planta industrial  

lobby  
USE  grup d’interès (0431) 

local  
USE  edifici (6831) 

local, administració — (0436) 

local, autonomia  
USE  autonomia (0436) 

local, càrrec electiu — (0436) 

local CE, agent  
USE  agent CE (1006) 

local, col·lectivitat  
USE  entitat local (0436) 

*local, conflicte en defensa de l’autonomia  — 
(1206) 

local, contaminació — (5216) 

local, corporació  
USE  administració local (0436) 

local d’ocupació, iniciativa — (4406) 



local, entitat — (0436)  364

local, dret  
USE  legislació local (1206) 

local electoral  
USE  mesa electoral (0416) 

local, emblema  
USE  bandera (2831) 

local, ens  
USE  entitat local (0436) 

local, entitat — (0436) 

local, fiscalitat  
USE  impost local (2446) 

*local, fons de compensació   
*USE  *fons de compensació interterritorial (1616) 

local, hisenda — (2436) 

local, impost — (2446) 

local, legislació — (1206) 

local, mandat  
USE  mandat electoral (0421) 

local menor, entitat  
USE  entitat local (0436) 

local, mercat  
USE  mercat regional (2006) 

local, mitjà de comunicació — (3226) 

local, poder  
USE  administració local (0436) 

local, policia — (0431) 

local, pressupost — (2436) 

local, propietat d’ens  
USE  propietat pública (1211) 

local, ràdio  
USE  mitjà de comunicació local (3226) 

local, règim  
USE  administració local (0436) 

local, relació entre els poders central, regional o  
USE  relació estat-entitats territorials (0431) 

local, representant  
USE  agent comercial (2036) 

local, xarxa — (3236) 

localització de l’energia  
MT  6606 política energètica  
UF  font geogràfica de l’energia  
BT1  política energètica  
RT  distribució geogràfica  
RT  exploració petroliera  
RT  explotació de recursos  
RT  prospecció minera  
RT  recurs energètic  

localització de la fàbrica  
USE  emplaçament industrial (6806) 

localització de la producció  
MT  5611 producció i estructures agràries  
BT1  política de producció agrícola  
RT  distribució geogràfica  
RT  producció agrícola  
RT  utilització de les terres  

localització del transport  
MT  4811 organització dels transports  
UF  destinació del transport  
NT1  trànsit  
NT1  transport al rerepaís  
NT1  transport intercontinental  
NT1  transport interior  
NT1  transport internacional  
NT1  transport intracomunitari  
NT1  transport nacional  
NT1  transport regional  
NT1  transport transfronterer  

localització industrial  
USE  emplaçament industrial (6806) 

localització industrial preferent, zona de  
USE  zona franca industrial (6806) 

*locals, acord entre l’estat i les entitats  — 
(0436) 

*locals, acord entre les comunitats autòno-
mes i les entitats  — (0436) 

locals, associació d’entitats — (0436) 

Locals, Conferència Europea de Poders  
USE  Congrés de Poders Locals i Regionals d’Eu-

ropa (7611) 

locals, cooperació entre l’estat i les entitats  
USE  cooperació administrativa (0436) 

locals de negoci, arrendament de  
USE  arrendament comercial (2846) 

locals, eleccions — (0416) 

Locals i Regionals d’Europa, Conferència Perma-
nent de Poders  
USE  Congrés de Poders Locals i Regionals d’Eu-

ropa (7611) 

Locals i Regionals d’Europa, Congrés de 
Poders — (7611) 

locals, vaga amb ocupació de  
USE  vaga (4426) 

lock-out  
USE  tancament patronal (4426) 

locomotora  
USE  vehicle sobre carrils (4816) 

locutor  
USE  professió de la comunicació (3226) 

Łódź, voivodat de — (7211) 

lògia maçònica  
USE  societat secreta (2826) 

lògic informàtic, suport  
USE  software (3236) 

logística  
USE  gestió de materials (4021) 

*Logronyo  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*BT1  La Rioja  

*BT2  regions d’Espanya  

Loira, País del — (7211) 

Lomé, Conveni de — (1016) 

Lomé I, Conveni de — (1016) 

Lomé II, Conveni de — (1016) 

Lomé III, Conveni de — (1016) 

Lomé IV, Conveni de — (1016) 

Londres  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  Anglaterra  

BT2  regions de la Gran Bretanya  

longevitat  
USE  esperança de vida (2816) 

Lorena  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions de França  

loteria  
USE  joc d’atzar (2826) 

loto  
USE  joc d’atzar (2826) 

lots, adjudicació per  
USE  adjudicació de contracte administratiu (2006) 

Loveč, regió de — (7211) 

“low cost”, companyia aèria  
USE  companyia aèria de baix cost (4826) 

Lublin, voivodat de — (7211) 

*lubricant  
*USE  lubrificant (6811) 

lubrificant  
MT  6811 química  
*UF  *lubricant  
BT1  paraquímica  

Lubusz, voivodat de — (7211) 

Lucia, Saint — (7216+7231+7236) 

lucrativa, entitat no  
USE  societat sense finalitat de lucre (4016) 

lucre, associació sense finalitat de  
USE  societat sense finalitat de lucre (4016) 
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lucre, organització sense finalitat de  
USE  societat sense finalitat de lucre (4016) 

lucre, societat sense finalitat de — (4016) 

*ludopatia  
*MT  2826 vida social  
*BT1  problema social  

ludoteca  
MT  3221 documentació  
BT1  sistema documental  
RT  joc  

*Lugo  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*BT1  Galícia  

*BT2  regions d’Espanya  

lusòfona, Àfrica — (7221) 

lusòfons, països  
USE  grup lingüístic (2821) 

luxe, article de  
USE  indústria d’articles de luxe (6846) 

luxe, indústria d’articles de — (6846) 

Luxemburg  
MT  7206 Europa  
MT  7231 geografia econòmica  
MT  7236 geografia política  
UF  Gran Ducat de Luxemburg  
BT1  Europa occidental  
BT1  estat membre UE  
BT1  països de l’OCDE  
BT1  països del Benelux  
BT1  països de l’OTAN  
BT1  països de la UEO  
BT1  països del Consell d’Europa  

Luxemburg belga, província de — (7211) 

Luxemburg, Gran Ducat de  
USE  Luxemburg (7206+7231+7236) 

mà d’obra  
MT  4411 mercat laboral  
UF  estructura de la mà d’obra  
UF  treballador  
NT1  auxiliar  
NT1  mà d’obra familiar  
NT1  mà d’obra femenina  
NT1  població activa  

NT2  aturat  
NT2  població activa ocupada  
NT2  població en edat laboral  

NT1  població no activa  
NT1  qualificació professional  

NT2  qualificació obsoleta  
NT1  treballador clandestí  
NT1  treballador comunitari  
NT1  treballador d’edat avançada  
NT1  treballador de temporada  
NT1  treballador expatriat  
NT1  treballador fronterer  
NT1  treballador jove  
NT1  treballador manual  
NT1  treballador migrant  
NT1  treballador minusvàlid  
NT1  treballador pobre  

NT1  treballador polivalent  
RT  estructura de l’ocupació  
RT  mà d’obra agrícola  

mà d’obra, adaptabilitat de la  
USE  adaptabilitat del treballador (4411) 

mà d’obra agrícola  
MT  5616 sistema d’explotació agrària  
UF  assalariat agrícola  
UF  obrer agrícola  
UF  treballador agrícola  
UF  treballador rural  
BT1  població activa agrària  
RT  ajuda mútua entre agricultors  
RT  mà d’obra  
RT  obrer  
RT  treballador clandestí  
RT  treballador de temporada  

mà d’obra, cost de  
USE  cost salarial (4026) 

mà d’obra, demanda de  
USE  necessitat de mà d’obra (4411) 

mà d’obra, escassetat de — (4411) 

mà d’obra estrangera  
USE  treballador migrant (4411) 

mà d’obra, estructura de la  
USE  mà d’obra (4411) 

mà d’obra familiar  
MT  4411 mercat laboral  
BT1  mà d’obra  
RT  economia domèstica  
RT  empresa familiar  
RT  explotació agrària familiar  
RT  treball de menors  
RT  treball no remunerat  

mà d’obra femenina  
MT  4411 mercat laboral  
UF  població laboral femenina  
BT1  mà d’obra  
RT  atur femení  
RT  igualtat de remuneració  
RT  treball a domicili  
RT  treball femení  

mà d’obra, flexibilitat de la  
USE  flexibilitat del treball (4411) 

mà d’obra, formació de  
USE  formació professional (4406) 

mà d’obra, manca de  
USE  escassetat de mà d’obra (4411) 

mà d’obra, mobilitat de la — (4411) 

mà d’obra, necessitat de — (4411) 

mà d’obra, oferta de  
USE  necessitat de mà d’obra (4411) 

mà d’obra, planificació de la — (4406) 

mà d’obra, tràfic de  
USE  treballador clandestí (4411) 

mà, fàbrica clau en — (6806) 

mà, producte fet a  
USE  producció artesana (6806) 

Maarten, Sint — (7216+7241) 

Maastricht, tractat de  
USE  tractat de la Unió Europea (1011) 

MAC  
USE  mètode obert de coordinació (1011) 

macarró  
USE  pasta alimentària (6026) 

Macau  
SN  Regió administrativa especial de la Xina des del 

20 de desembre de 1999.  
MT  7226 Àsia-Oceania  
UF  regió administrativa especial de Macau  
BT1  Extrem Orient  

Macau, regió administrativa especial de  
USE  Macau (7226) 

Macedònia  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions de Grècia  
NT1  Macedònia central  
NT1  Macedònia occidental  
NT1  Macedònia oriental-Tràcia  

Macedònia, Antiga República Iugoslava de — 
(7206+7231+7236) 

Macedònia central  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  Macedònia  

BT2  regions de Grècia  

Macedònia occidental  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  Macedònia  

BT2  regions de Grècia  

Macedònia oriental-Tràcia  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
UF  Tràcia occidental  
BT1  Macedònia  

BT2  regions de Grècia  

Macedònia-Skopje  
USE  Antiga República Iugoslava de Macedònia 

(7206+7231+7236) 

macroeconomia  
SN  Part de la teoria econòmica que estudia el funci-

onament del sistema econòmic considerat glo-
balment.  

MT  1631 anàlisi econòmica  
BT1  anàlisi econòmica  
RT  ciència econòmica  
RT  economia  

macroeconòmic, agregat  
USE  agregat econòmic (1626) 

*Maçanet de Cabrenys  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya 
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*BT1  *Girona  
*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Empordà  

*Maçanet de la Selva  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Selva  

maçó  
USE  societat secreta (2826) 

maçoneria  
USE  societat secreta (2826) 

maçònica, lògia  
USE  societat secreta (2826) 

Madagascar  
MT  7221 Àfrica  
MT  7231 geografia econòmica  
UF  República de Madagascar  
UF  República Malgaixa  
BT1  Àfrica oriental  

BT2  Àfrica subsahariana  
BT1  països de l’ACP  

Madagascar, Organització de la Comunitat de 
l’Àfrica i  
USE  Organització Comuna Africana i Mauricia-

na (7616) 

Madagascar, República de  
USE  Madagascar (7221+7231) 

Madeira  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
UF  illa de Madeira  
UF  regió autònoma de Madeira  
BT1  regions de Portugal  

Madeira, illa de  
USE  Madeira (7211) 

Madeira, regió autònoma de  
USE  Madeira (7211) 

*Madremanya  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Gironès  

Madrid  
USE  comunitat de Madrid (7211) 

*Madrid (ciutat)  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*BT1  comunitat de Madrid  

*BT2  regions d’Espanya  

Madrid, comunitat de — (7211) 

Madrid, Conferència de  
USE  OSCE (7621) 

maduixa  
USE  fruit de baia (6006) 

*madurat, vi   
*USE  vi de qualitat superior (6021) 

màfia  
MT  2826 vida social  
BT1  crim organitzat  

BT2  criminalitat  
BT3  problema social  

*Mafumet, la, Pobla de  — (7211+9999) 

magatzem  
USE  emmagatzematge (2036) 

magatzem, gran — (2036) 

magatzems, cadena de  
USE  cadena comercial (2036) 

magistrat  
MT  1226 organització de la justícia  
UF  magistratura  
BT1  professió jurídica  

magistratura  
USE  magistrat (1226) 

Magistratura Central de Treball  
USE  jurisdicció laboral (1226) 

Magistratura de Treball  
USE  jurisdicció laboral (1226) 

magnesi  
MT  6816 metal·lúrgia i siderúrgia  
BT1  metall no ferrós  

BT2  metall  

magnètic, disc  
USE  suport magnètic (3226) 

magnètic, dispositiu  
USE  material electromagnètic (6826) 

magnètic, suport — (3226) 

magnètica, cinta  
USE  suport magnètic (3226) 

magnètica nuclear, ressonància  
USE  diagnosi mèdica (2841) 

magnètica, xapa  
USE  xapa (6411) 

magnetòfon  
USE  aparell d’enregistrament (3226) 

magnetoscopi  
USE  aparell d’enregistrament (3226) 

Magrib  
MT  7221 Àfrica  
BT1  Gran Magrib  

BT2  Àfrica del Nord  
NT1  Algèria  
NT1  Marroc  
NT1  Tunísia  

Magrib Àrab, Unió del — (7616) 

Magrib, Gran — (7221) 

mahometà  
USE  musulmà (2821) 

*Maià de Montcal  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Garrotxa  

*Maials  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Segrià  

Maixriq  
MT  7226 Àsia-Oceania  
BT1  Pròxim Orient i Orient Mitjà  
NT1  Jordània  
NT1  Líban  
NT1  Síria  
NT1  territoris autònoms de Palestina  
RT  Egipte  

major, boví  
USE  boví (5626) 

major, cap de bestiar  
USE  cap de bestiar (5626) 

major, col·legi  
USE  residència d’estudiants (3216) 

major de la UE, estat — (1016) 

major de la Unió Europea, estat  
USE  estat major de la UE (1016) 

majoria absoluta  
SN  Requereix més de la meitat dels vots emesos.  
MT  0416 procediment electoral i sistema de votació  
BT1  majoria de vots  

*majoria d’edat  
*USE  majoritat (1211) 

majoria d’edat en dret penal  
USE  responsabilitat criminal (1216) 

majoria de vots  
MT  0416 procediment electoral i sistema de votació  
NT1  majoria absoluta  
NT1  majoria qualificada  
NT1  majoria simple  
NT1  unanimitat  
RT  votació de la llei  
RT  votació parlamentària  

majoria política  
MT  0431 vida política i seguretat pública  
BT1  política  
RT  grup parlamentari  
RT  partits polítics  
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majoria qualificada  
SN  Requereix un nombre de vots superior a la ma-

joria absoluta; per exemple, una majoria de dos 
terços.  

MT  0416 procediment electoral i sistema de votació  
UF  majoria reforçada  
BT1  majoria de vots  

majoria reforçada  
USE  majoria qualificada (0416) 

majoria relativa  
USE  majoria simple (0416) 

majoria silenciosa  
MT  0431 vida política i seguretat pública  
BT1  moviments d’opinió  

majoria simple  
MT  0416 procediment electoral i sistema de votació  
UF  majoria relativa  
BT1  majoria de vots  

majorista  
USE  comerç a l’engròs (2036) 

majorista, casa  
USE  comerç a l’engròs (2036) 

majoritari, sistema — (0416) 

majoritària, adquisició de la participació  
USE  participació (4006) 

majoritària, elecció  
USE  sistema majoritari (0416) 

majoritat  
MT  1211 dret civil  
*UF  *majoria d’edat  
BT1  capacitat jurídica  

BT2  estatut jurídic  
BT3  dret civil  

RT  responsabilitat criminal  

mala collita  
USE  pèrdua de la collita (5616) 

mala herba  
USE  planta nociva (5211) 

*Màlaga  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*BT1  Andalusia  

*BT2  regions d’Espanya  

Malàisia  
MT  7226 Àsia-Oceania  
MT  7231 geografia econòmica  
UF  Labuan  
UF  Malàisia bornea  
UF  Malàisia Occidental  
UF  Malàisia Oriental  
UF  Malàisia peninsular  
UF  Sabah  
UF  Sarawak  
BT1  Sud-est asiàtic  
BT1  país de l’APEC  
BT1  països de l’ASEAN  

Malàisia bornea  
USE  Malàisia (7226+7231) 

Malàisia Occidental  
USE  Malàisia (7226+7231) 

Malàisia Oriental  
USE  Malàisia (7226+7231) 

Malàisia peninsular  
USE  Malàisia (7226+7231) 

malalt, dignitat del  
USE  drets del malalt (2841) 

malalt, drets del — (2841) 

malalt mental  
USE  discapacitat psíquic (2826) 

malalt terminal  
USE  mort (2826) 

malaltia  
MT  2841 sanitat  
NT1  al·lèrgia  
NT1  càncer  
NT1  epidèmia  
NT1  malaltia cardiovascular  
NT1  malaltia congènita  
NT1  malaltia crònica  
NT1  malaltia de la pell  
NT1  malaltia de la sang  
NT1  malaltia de les vies respiratòries  
NT1  malaltia de nutrició  

NT2  malnutrició  
NT1  malaltia del sistema digestiu  
NT1  malaltia del sistema nerviós  
NT1  malaltia endèmica  
NT1  malaltia endocrina  

NT2  diabetis  
NT1  malaltia infecciosa  

NT2  malaltia de transmissió sexual  
NT3  sida  

NT1  malaltia mental  
NT1  malaltia ocular  
*NT1  *malaltia rara  
NT1  malaltia renal  
NT1  malaltia tropical  
*NT1  *reumatisme  
NT1  traumatisme  
NT1  zoonosi  
RT  baixa per malaltia  
RT  medicina preventiva  
RT  mortalitat  

malaltia, agent transmissor de  
USE  transmissor de malaltia (2841) 

malaltia animal  
MT  5631 activitat agropecuària  
UF  epizoòtia  
UF  malaltia dels animals  
UF  patologia animal  
BT1  sanitat animal  
NT1  brucel·losi  
NT1  encefalopatia espongiforme bovina  
NT1  febre aftosa  
NT1  grip aviària  
NT1  leucosi animal  
NT1  malaltia dels peixos  
NT1  pesta animal  
NT1  ràbia  
NT1  tuberculosi animal  
RT  legislació alimentària  

RT  legislació sanitària  
RT  legislació veterinària  
RT  Organització Mundial de Sanitat Animal  
RT  zoonosi  

malaltia, assegurança de — (2836) 

malaltia bacteriana  
USE  malaltia infecciosa (2841) 

malaltia, baixa per — (2836) 

malaltia cardiovascular  
MT  2841 sanitat  
UF  malaltia del cor  
BT1  malaltia  
*RT  *cardiologia  

malaltia, cobertura universal de — (2836) 

malaltia congènita  
MT  2841 sanitat  
UF  anomalia congènita  
UF  defecte congènit  
*UF  *fibrosi quística  
UF  malformació congènita  
BT1  malaltia  

malaltia contagiosa  
USE  malaltia infecciosa (2841) 

malaltia crònica  
MT  2841 sanitat  
BT1  malaltia  

malaltia cutània  
USE  malaltia de la pell (2841) 

malaltia d’Alzheimer  
USE  malaltia del sistema nerviós (2841) 

malaltia de Creutzfeldt-Jakob  
USE  malaltia del sistema nerviós (2841) 

*malaltia de l’ull  
*USE  malaltia ocular (2841) 

malaltia de la pell  
MT  2841 sanitat  
UF  afecció cutània  
UF  erupció cutània  
UF  èczema  
UF  malaltia cutània  
UF  micosi  
BT1  malaltia  
*RT  *dermatologia  

malaltia de la sang  
MT  2841 sanitat  
UF  hemofília  
UF  leucèmia  
UF  leucocitèmia  
UF  leucocitosi  
UF  malaltia sanguínia  
BT1  malaltia  
RT  leucosi animal  

malaltia de les plantes  
USE  malaltia vegetal (5631) 

malaltia de les vaques boges  
USE  encefalopatia espongiforme bovina (5631) 
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malaltia de les vies respiratòries  
MT  2841 sanitat  
UF  afecció de les vies respiratòries  
UF  asma  
BT1  malaltia  

malaltia de nutrició  
MT  2841 sanitat  
UF  anèmia  
UF  anorèxia  
UF  bulímia  
UF  obesitat  
UF  trastorn de nutrició  
BT1  malaltia  
NT1  malnutrició  
RT  nutrició  

malaltia de transmissió sexual  
MT  2841 sanitat  
BT1  malaltia infecciosa  

BT2  malaltia  
NT1  sida  
RT  salut reproductiva  

malaltia del cor  
USE  malaltia cardiovascular (2841) 

malaltia del sistema digestiu  
MT  2841 sanitat  
BT1  malaltia  

malaltia del sistema nerviós  
SN  Per a la variant animal, utilitzarem “encefalopatia 

espongiforme bovina”.  
MT  2841 sanitat  
UF  afecció degenerativa del sistema nerviós  
*UF  *afecció del sistema nerviós  
*UF  *encefalopatia espongiforme transmissible  
*UF  *epilèpsia  
*UF  *esclerosi en plaques  
UF  esclerosi múltiple  
UF  malaltia d’Alzheimer  
UF  malaltia de Creutzfeldt-Jakob  
UF  malaltia nerviosa  
*UF  *malaltia neurològica  
*UF  *malaltia neuromuscular  
*UF  *neuropatia  
UF  trastorn del sistema nerviós  
BT1  malaltia  
RT  encefalopatia espongiforme bovina  
RT  neurobiologia  
RT  neurologia  

malaltia dels animals  
USE  malaltia animal (5631) 

malaltia dels arbres  
USE  malaltia vegetal (5631) 

malaltia dels peixos  
MT  5631 activitat agropecuària  
UF  anèmia infecciosa del salmó  
UF  girodactilosi  
UF  necrosi hematopoètica infecciosa  
UF  septicèmia hemorràgica viral  
UF  virèmia primaveral de la carpa  
BT1  malaltia animal  

BT2  sanitat animal  
RT  peix  

malaltia dels ulls  
USE  malaltia ocular (2841) 

malaltia, despeses de  
USE  despeses de sanitat (2841) 

malaltia endèmica  
MT  2841 sanitat  
BT1  malaltia  
RT  epidemiologia  
RT  lluita contra els insectes  

malaltia endocrina  
MT  2841 sanitat  
UF  trastorn hormonal  
BT1  malaltia  
NT1  diabetis  

malaltia infecciosa  
SN  El combinarem, si cal, amb els descriptors cor-

responents a l’òrgan afectat o al caràcter tropical 
o endèmic de la malaltia.  

MT  2841 sanitat  
UF  còlera  
UF  febre groga  
UF  hepatitis  
*UF  *legionel·losi  
UF  lepra  
UF  malaltia bacteriana  
UF  malaltia contagiosa  
UF  malaltia parasitària  
UF  malaltia transmissible  
UF  malaltia vírica  
UF  malària  
UF  paludisme  
*UF  *salmonel·losi  
UF  tripanosomiasi  
UF  tuberculosi  
BT1  malaltia  
NT1  malaltia de transmissió sexual  

NT2  sida  

malaltia, insecte transmissor de  
USE  transmissor de malaltia (2841) 

malaltia, llicència per  
USE  baixa per malaltia (2836) 

malaltia mental  
MT  2841 sanitat  
UF  malaltia psíquica  
BT1  malaltia  
RT  discapacitat psíquic  
RT  internament psiquiàtric  
RT  psiquiatria  
RT  salut mental  

*malaltia minoritària  
*USE  *malaltia rara (2841) 

malaltia nerviosa  
USE  malaltia del sistema nerviós (2841) 

*malaltia neurològica  
*USE  malaltia del sistema nerviós (2841) 

*malaltia neuromuscular  
*USE  malaltia del sistema nerviós (2841) 

malaltia ocular  
MT  2841 sanitat  
UF  afecció ocular  
UF  alteració visual  
*UF  *glaucoma  
*UF  *malaltia de l’ull  

UF  malaltia dels ulls  
UF  patologia ocular  
*UF  *problemes de visió  
*UF  *reducció de la capacitat visual  
BT1  malaltia  
*RT  *oftalmologia  

malaltia parasitària  
USE  malaltia infecciosa (2841) 

malaltia professional  
MT  4416 condicions i organització del treball  
UF  asbestosi  
UF  pneumoconiosi  
BT1  seguretat en el treball  

BT2  condició de treball  
RT  mortalitat professional  

malaltia psíquica  
USE  malaltia mental (2841) 

*malaltia rara  
*MT  2841 sanitat  
*UF  *malaltia minoritària  
*BT1  malaltia  

malaltia renal  
MT  2841 sanitat  
UF  diàlisi  
BT1  malaltia  
*RT  *urologia  

malaltia, risc de  
USE  risc sanitari (2841) 

malaltia sanguínia  
USE  malaltia de la sang (2841) 

malaltia, subsidi de  
USE  assegurança de malaltia (2836) 

malaltia transmissible  
USE  malaltia infecciosa (2841) 

malaltia, transmissor de — (2841) 

malaltia tropical  
MT  2841 sanitat  
BT1  malaltia  
RT  lluita contra els insectes  

malaltia, vector de  
USE  transmissor de malaltia (2841) 

malaltia vegetal  
MT  5631 activitat agropecuària  
UF  malaltia de les plantes  
UF  malaltia dels arbres  
UF  patologia vegetal  
BT1  producció vegetal  
RT  control fitosanitari  
RT  legislació fitosanitària  
RT  parasitologia  
RT  tractament fitosanitari  

malaltia vírica  
USE  malaltia infecciosa (2841) 

Malalties, Centre Europeu per a la Prevenció i 
el Control de les — (1006) 
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malalties, prevenció de  
USE  medicina preventiva (2841) 

malalts, transport de — (2841) 

malària  
USE  malaltia infecciosa (2841) 

*Malavella, Caldes de  — (7211+9999) 

Malawi  
MT  7221 Àfrica  
MT  7231 geografia econòmica  
UF  Nyasalàndia  
UF  República de Malawi  
BT1  Àfrica oriental  

BT2  Àfrica subsahariana  
BT1  països de l’ACP  

Malawi, República de  
USE  Malawi (7221+7231) 

malbaratament  
MT  2026 consum  
BT1  consum  
RT  bé no durador  
RT  lluita contra el malbaratament  

malbaratament d’energia  
USE  estalvi d’energia (6606) 

malbaratament, lluita contra el — (5206) 

*Maldà  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Urgell  

Maldives  
MT  7226 Àsia-Oceania  
MT  7231 geografia econòmica  
UF  illes Maldives  
UF  República de Maldives  
BT1  Àsia del Sud  
BT1  països de la SAARC  

Maldives, illes  
USE  Maldives (7226+7231) 

Maldives, República de  
USE  Maldives (7226+7231) 

males herbes, tractament contra les  
USE  tractament fitosanitari (5621) 

malformació congènita  
USE  malaltia congènita (2841) 

Malgaix Associats, Estats Africans i  
USE  països de l’EAMA (7231) 

Malgaixa, República  
USE  Madagascar (7221+7231) 

*Malgrat de Mar  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  

*BT1  *Barcelona  
*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Maresme  

Mali  
MT  7221 Àfrica  
MT  7231 geografia econòmica  
UF  República de Mali  
BT1  Àfrica occidental  

BT2  Àfrica subsahariana  
BT1  país de la UEMOA  
BT1  països de l’ACP  
BT1  països de la Cedeao  

Mali, República de  
USE  Mali (7221+7231) 

*Malla  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Osona  

malla de les xarxes, ample de  
USE  xarxa de pesca (5641) 

*Mallorca  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*BT1  illes Balears  

*BT2  regions d’Espanya  

malnutrició  
MT  2841 sanitat  
BT1  malaltia de nutrició  

BT2  malaltia  
RT  escassetat d’aliments  

malt  
MT  6026 productes alimentaris  
UF  malt sense torrar  
UF  malt torrat  
BT1  producte a base de cereal  

BT2  producte alimentari complex  
RT  civada  
RT  indústria de begudes  

malt sense torrar  
USE  malt (6026) 

malt torrat  
USE  malt (6026) 

Malta  
MT  7206 Europa  
MT  7231 geografia econòmica  
MT  7236 geografia política  
UF  illa de Malta  
UF  República de Malta  
BT1  Europa meridional  
BT1  estat membre UE  
BT1  països del Consell d’Europa  

Malta, illa de  
USE  Malta (7206+7231+7236) 

Malta, República de  
USE  Malta (7206+7231+7236) 

malteria  
USE  indústria de begudes (6031) 

*maltractades, casa d’acolliment per a dones   
*USE  *protecció de la dona (2826) 

*maltractament de la dona  
*USE  *protecció de la dona (2826) 

maltractament de menors  
USE  protecció de la infància (2826) 

*maltractaments, denúncia per   
*USE  *denúncia per agressió (1221) 

maltractat, menor  
USE  protecció de la infància (2826) 

Malvines  
USE  Falkland (7241) 

Malvines, illes  
USE  Falkland (7241) 

mamífer marí  
MT  5211 medi natural  
UF  cetaci  
BT1  mamífer salvatge  

BT2  fauna  
BT3  vida silvestre  

NT1  balena  
NT1  dofí  
NT1  foca  

mamífer salvatge  
MT  5211 medi natural  
UF  elefant  
UF  garrí de senglar  
*UF  *guilla  
UF  guineu  
UF  porcell de senglar  
UF  senglar  
BT1  fauna  

BT2  vida silvestre  
NT1  animal per a pelleteria  
NT1  linx  
NT1  llop  
NT1  mamífer marí  

NT2  balena  
NT2  dofí  
NT2  foca  

NT1  marsupial  
NT1  ós  
NT1  rosegador  
NT1  simi  
RT  animal de caça  
RT  protecció de la fauna  
RT  regulació de la caça  

Man, illa de — (7206) 

management  
USE  gestió (4021) 

management information system  
USE  sistema d’informació per a la gestió (4021) 

manament de detenció europeu  
MT  1016 construcció europea  
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BT1  cooperació judicial penal UE  
BT2  espai de llibertat, seguretat i justícia  
BT3  Unió Europea  

RT  extradició  

manca d’escolarització  
USE  ensenyament obligatori (3211) 

manca de mà d’obra  
USE  escassetat de mà d’obra (4411) 

manca de personal  
USE  escassetat de mà d’obra (4411) 

mancomunitat  
USE  associació d’entitats locals (0436) 

mancomunitat de municipis  
USE  associació de municipis (0436) 

mandarina  
USE  cítrics (6006) 

mandat  
SN  Contracte pel qual una persona (el mandant) li 

encarrega a una altra (el mandatari) la represen-
tació en actes jurídics. La procura és l’escrit pel 
qual s’atorga el mandat.  

MT  1211 dret civil  
UF  poder  
UF  procuració  
BT1  contracte  

BT2  dret civil  

mandat (dels membres)  
USE  nomenament (de membres) (1006) 

mandat autonòmic  
USE  mandat electoral (0421) 

mandat, doble  
USE  acumulació de mandats (0421) 

mandat, durada del  
USE  mandat electoral (0421) 

mandat electiu, fi del  
USE  mandat electoral (0421) 

mandat electoral  
MT  0421 parlament  
UF  durada del mandat  
UF  fi del mandat electiu  
UF  govern dimissionari  
UF  mandat autonòmic  
UF  mandat imperatiu  
UF  mandat local  
UF  mandat nacional  
UF  mandat parlamentari  
UF  mandat representatiu  
UF  període del mandat  
BT1  parlamentari  
NT1  acumulació de mandats  
*RT  *cessament de càrrec públic  
RT  dissolució del parlament  
RT  eleccions  

mandat imperatiu  
USE  mandat electoral (0421) 

mandat local  
USE  mandat electoral (0421) 

mandat nacional  
USE  mandat electoral (0421) 

mandat parlamentari  
USE  mandat electoral (0421) 

mandat, període del  
USE  mandat electoral (0421) 

mandat representatiu  
USE  mandat electoral (0421) 

mandats, acumulació de — (0421) 

mandioca  
MT  6006 productes d’origen vegetal  
BT1  tubercle  
RT  hortalissa d’arrel  
RT  midó  
RT  planta tropical  

Mànega, canal de la — (5211) 

Mànega, enllaç de la  
USE  Túnel de la Mànega (4806) 

Mànega, Túnel de la — (4806) 

Mànega, túnel sota el canal de la  
USE  Túnel de la Mànega (4806) 

manera d’ocupació, nova — (4411) 

manganès  
MT  6816 metal·lúrgia i siderúrgia  
BT1  metall no ferrós  

BT2  metall  

mango  
USE  fruit tropical (6006) 

manifest  
MT  3221 documentació  
BT1  document  

manifestació comercial  
MT  2031 comercialització  
UF  exposició comercial  
UF  fira  
UF  fira comercial  
UF  saló comercial  
BT1  comercialització  

manifestació cultural  
MT  2831 cultura i religió  
UF  animació cultural  
UF  animació sociocultural  
UF  exposició artística  
BT1  política cultural  
NT1  manifestació cultural europea  
RT  patrocini comunitari  

manifestació cultural europea  
MT  2831 cultura i religió  
UF  any europeu  
UF  ciutat europea de la cultura  
BT1  manifestació cultural  

BT2  política cultural  

manifestació cultural, participació CE en una  
USE  patrocini comunitari (1016) 

manifestació, dret de — (1236) 

manifestació esportiva  
USE  espectacle esportiu (2826) 

manifestació esportiva, participació CE en una  
USE  patrocini comunitari (1016) 

maniobres militars  
MT  0821 defensa  
BT1  instrucció militar  

BT2  exèrcit  

manipulació  
MT  6406 producció  
UF  elevació  
UF  manipulació-elevació  
BT1  organització de la producció  

BT2  política de producció  
RT  material d’elevació  

manipulació genètica  
USE  enginyeria genètica (6411) 

manipulació-elevació  
USE  manipulació (6406) 

*Manlleu  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Osona  

*Manresa  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Bages  

mantega  
MT  6016 productes agraris transformats  
BT1  producte lacti  
RT  greix alimentari  
RT  greix animal  

mantega de cacau  
USE  mantega vegetal (6016) 

mantega de coco  
USE  mantega vegetal (6016) 

mantega, oli de  
USE  butteroil (6016) 

mantega vegetal  
MT  6016 productes agraris transformats  
UF  mantega de cacau  
UF  mantega de coco  
BT1  greix vegetal  

BT2  greix  
RT  cacau  

manteniment  
MT  6406 producció  
UF  manteniment i reparació  
UF  reparació  
BT1  organització de la producció  

BT2  política de producció  
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*manteniment d’infraestructures  
*SN  *L’utilitzarem per designar totes les obres de 

reparació, millora o ampliació d’infraestructu-
res públiques (infraestructura urbana, de trans-
ports, viària), juntament amb altres descriptors 
més específics de la qüestió tractada.  

*MT  6831 construcció i obres públiques  
*BT1  obres públiques  

manteniment de conreus  
MT  5621 explotació agrícola del sòl  
UF  aclarida  
UF  empelt  
UF  esporgada  
UF  poda  
BT1  tècnica de conreu  
RT  adob  
RT  plaguicida  

manteniment de l’ocupació  
MT  4406 ocupació  
UF  defensa de l’ocupació  
BT1  política d’ocupació  
RT  ajuda a l’ocupació  
RT  ajuda a la recol·locació  

manteniment de la pau  
MT  0816 equilibri internacional  
UF  salvaguarda de la pau  
BT1  pau  
RT  missió de policia de la UE  

manteniment de vies públiques  
USE  servei de vies públiques (2846) 

manteniment i reparació  
USE  manteniment (6406) 

manteniment, producte de — (6811) 

manual d’informació  
USE  guia (3221) 

manual d’instruccions  
USE  guia (3221) 

manual d’ús  
USE  guia (3221) 

manual de l’usuari  
USE  guia (3221) 

manual, eina d’ús  
USE  eines (6821) 

manual escolar  
USE  llibre escolar (3216) 

manual, treballador — (4411) 

manufacturat, producte — (6806) 

manufacturera, indústria  
USE  indústria de transformació (6806) 

manuscrit  
MT  3221 documentació  
UF  còdex  
BT1  document  

Manxa (Espanya), la  
USE  Castella-la Manxa (7211) 

Manxa, Castella-la — (7211) 

Manxa, comunitat autònoma de Castella-la  
USE  Castella-la Manxa (7211) 

manxego  
USE  formatge de pasta dura (6016) 

manyeria  
USE  ferreria (6816) 

manyeria, article de  
USE  ferreria (6816) 

maó  
MT  6831 construcció i obres públiques  
*UF  *totxo  
BT1  material de construcció  

BT2  indústria de la construcció  

maoisme  
MT  0406 marc polític  
BT1  ideologia política  

mapa  
USE  atles (3221) 

mapa escolar  
MT  3216 organització de l’ensenyament  
UF  xarxa escolar  
BT1  organització de l’ensenyament  
RT  distribució geogràfica  
RT  escolarització  
RT  estadística d’educació  
RT  presència escolar  

màquina  
MT  6821 indústria mecànica  
NT1  bomba  
NT1  màquina eina  
NT1  màquina hidràulica  
NT1  màquina pneumàtica  
NT1  material d’elevació  
NT1  motor  

NT2  motor dièsel  
NT1  turbina  
RT  màquina agrícola  
RT  màquina elèctrica  
RT  màquina siderúrgica  
RT  màquina tèxtil  

màquina agrícola  
MT  5626 mitjà de producció agrícola  
UF  maquinària agrícola  
BT1  equip agrícola  

BT2  mitjà de producció agrícola  
NT1  màquina recol·lectora  
NT1  tractor  
RT  màquina  
RT  vehicle agrícola  

màquina d’escriure  
USE  màquina d’oficina (6826) 

màquina d’oficina  
MT  6826 electrònica i electrotècnia  
UF  calculadora  
UF  dictàfon  
UF  fotocopiadora  
UF  màquina d’escriure  
UF  màquina de calcular  
UF  màquina de tractament de textos  

UF  processador de textos  
BT1  indústria electrònica  
RT  material d’oficina  
RT  ofimàtica  

màquina de calcular  
USE  màquina d’oficina (6826) 

màquina de cosir  
USE  màquina tèxtil (6841) 

màquina de munyir  
MT  5626 mitjà de producció agrícola  
UF  aparell de munyir  
UF  munyidora mecànica  
BT1  equip agrícola  

BT2  mitjà de producció agrícola  
RT  vaca lletera  

màquina de tractament de textos  
USE  màquina d’oficina (6826) 

màquina de transferència  
USE  màquina eina (6821) 

màquina eina  
MT  6821 indústria mecànica  
UF  màquina de transferència  
UF  màquina transportadora  
BT1  màquina  
RT  indústria de màquines eina  

màquina elèctrica  
MT  6826 electrònica i electrotècnia  
UF  alternador  
UF  convertidor elèctric  
UF  grup electrogen  
UF  màquina generadora  
UF  motor elèctric  
UF  transformador  
UF  turboalternador  
BT1  indústria electrotècnica  
NT1  màquina elèctrica industrial  
RT  màquina  
RT  motor  

màquina elèctrica industrial  
MT  6826 electrònica i electrotècnia  
BT1  màquina elèctrica  

BT2  indústria electrotècnica  
RT  equipament industrial  

màquina generadora  
USE  màquina elèctrica (6826) 

màquina hidràulica  
MT  6821 indústria mecànica  
UF  equip hidràulic  
UF  equipament hidràulic  
UF  material hidràulic  
UF  roda hidràulica  
UF  turbina hidràulica  
BT1  màquina  
RT  energia hidràulica  
RT  ordenació hidràulica  

màquina, llenguatge  
USE  llenguatge de programació (3236) 

màquina per a obres  
USE  material de construcció (6831) 
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màquina pneumàtica  
MT  6821 indústria mecànica  
BT1  màquina  

màquina recol·lectora  
MT  5626 mitjà de producció agrícola  
UF  recol·lectora  
UF  recol·lectora-empacadora  
BT1  màquina agrícola  

BT2  equip agrícola  
BT3  mitjà de producció agrícola  

RT  recol·lecció  

màquina recreativa  
USE  joc d’atzar (2826) 

màquina siderúrgica  
MT  6816 metal·lúrgia i siderúrgia  
UF  alt forn  
UF  laminador  
UF  tren de banda ampla  
UF  tren de fleixos  
UF  tren de laminació  
UF  tren de perfils  
UF  tren de trefiladores  
BT1  indústria siderúrgica  
RT  equipament industrial  
RT  forn  
RT  màquina  

màquina tèxtil  
MT  6841 indústria del cuir i indústria tèxtil  
UF  màquina de cosir  
UF  teler  
BT1  indústria tèxtil  
RT  màquina  

màquina transportadora  
USE  màquina eina (6821) 

*maquinari  
*USE  equip informàtic (3236) 

maquinària agrícola  
USE  màquina agrícola (5626) 

màquines eina, indústria de — (6821) 

maquinista de tren  
USE  personal de conducció (4811) 

mar  
MT  5211 medi natural  
UF  mar interior  
BT1  medi geofísic  
NT1  mar Càspia  
NT1  mar Mediterrània  

NT2  mar Adriàtica  
NT2  mar Egea  
NT2  mar Jònica  
NT2  mar Lígur  
NT2  mar Tirrena  

NT1  mar Negra  
NT1  mar Roja  
RT  contaminació marina  
RT  dret del mar  
RT  recurs marí  

mar, abocament al  
USE  contaminació per vaixells (5216) 

mar Adriàtica  
MT  5211 medi natural  
BT1  mar Mediterrània  

BT2  mar  
BT3  medi geofísic  

mar, aigua de  
USE  aigua salada (5211) 

mar, alta  
USE  aigües internacionals (1231) 

*Mar, Arenys de  — (7211+9999) 

mar Bàltica  
MT  5211 medi natural  
BT1  oceà Atlàntic  

BT2  oceà  
BT3  medi geofísic  

RT  Consell d’Estats de la Mar Bàltica  

Mar Bàltica, Consell d’Estats de la — (7611) 

*Mar, Cabrera de  — (7211+9999) 

*Mar, Canet de  — (7211+9999) 

mar Càspia  
MT  5211 medi natural  
BT1  mar  

BT2  medi geofísic  

mar d’Irlanda  
MT  5211 medi natural  
BT1  oceà Atlàntic  

BT2  oceà  
BT3  medi geofísic  

mar de Noruega  
MT  5211 medi natural  
BT1  oceà Atlàntic  

BT2  oceà  
BT3  medi geofísic  

mar del Nord  
MT  5211 medi natural  
BT1  oceà Atlàntic  

BT2  oceà  
BT3  medi geofísic  

mar, dret del — (1231) 

mar Egea  
MT  5211 medi natural  
BT1  mar Mediterrània  

BT2  mar  
BT3  medi geofísic  

RT  illes de l’Egea  

mar Egea, illes de la  
USE  illes de l’Egea (7211) 

mar, immersió de residus al  
USE  immersió de residus (5206) 

mar, instal·lació al — (6616) 

mar interior  
USE  mar (5211) 

mar Jònica  
MT  5211 medi natural  

BT1  mar Mediterrània  
BT2  mar  
BT3  medi geofísic  

mar jurisdiccional  
USE  aigües territorials (1231) 

mar Lígur  
MT  5211 medi natural  
BT1  mar Mediterrània  

BT2  mar  
BT3  medi geofísic  

*Mar, Lloret de  — (7211+9999) 

*Mar, Malgrat de  — (7211+9999) 

mar Mediterrània  
MT  5211 medi natural  
UF  Mediterrània  
BT1  mar  

BT2  medi geofísic  
NT1  mar Adriàtica  
NT1  mar Egea  
NT1  mar Jònica  
NT1  mar Lígur  
NT1  mar Tirrena  

mar Negra  
MT  5211 medi natural  
BT1  mar  

BT2  medi geofísic  

mar obert, plataforma de càrrega a  
USE  instal·lació al mar (6616) 

mar, peix de — (5641) 

mar, perforació al — (6611) 

*Mar, Pineda de  — (7211+9999) 

mar, policia d’alta  
USE  vigilància marítima (1231) 

*Mar, Premià de  — (7211+9999) 

mar, recurs del  
USE  recurs marí (5211) 

mar Roja  
MT  5211 medi natural  
BT1  mar  

BT2  medi geofísic  

*Mar, Sant Pol de  — (7211+9999) 

mar territorial  
USE  aigües territorials (1231) 

mar Tirrena  
MT  5211 medi natural  
BT1  mar Mediterrània  

BT2  mar  
BT3  medi geofísic  

*Mar, Tossa de  — (7211+9999) 

mar, vigilància d’alta  
USE  vigilància marítima (1231) 

*Mar, Vilassar de  — (7211+9999) 
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*Mar, l’, Ametlla de  — (7211+9999) 

*Mar, la, Selva de  — (7211+9999) 

mar-terra, míssil  
USE  míssil balístic (0821) 

Maramureş  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  Romania del Nord-oest  

BT2  regions de Romania  

marbre  
USE  terres i pedres (6611) 

marc  
USE  aiguardent (6021) 

marc, acord — (0806) 

marc comunitari de suport  
MT  1616 regió i política regional  
UF  MCS  
BT1  política regional comunitària  

BT2  política regional  
RT  fons estructural  
RT  instrument financer comunitari  

marc comunitari, programa  
USE  programa comunitari (1016) 

marc d’IDT, programa — (6416) 

marc d’investigació i desenvolupament (PMID), 
programa  
USE  programa marc d’IDT (6416) 

marc d’investigació i desenvolupament tecnolò-
gic (PMIDT), programa  
USE  programa marc d’IDT (6416) 

marc d’investigació, programa  
USE  programa marc d’IDT (6416) 

marc de la Comunitat Europea, programa  
USE  programa comunitari (1016) 

marc, decisió — (1011) 

marc institucional  
USE  estructura institucional (1006) 

marc, llei  
USE  llei de bases (1206) 

marc, zona del  
USE  zona monetària (2406) 

marca  
SN  Comprèn les marques de fàbrica, de producte o 

de serveis individuals o col·lectius, de garantia 
o d’homologació.  

MT  6416 investigació i propietat intel·lectual  
UF  marca d’origen  
UF  marca de fàbrica  
UF  marca de servei  
UF  marca del producte  
BT1  propietat industrial  

BT2  propietat intel·lectual  
NT1  dret de marques  
NT1  marca comercial  
NT1  marca europea  

NT1  marca registrada  
RT  denominació del producte  
RT  etiquetatge  
RT  informació comercial  
RT  qualitat del producte  

*Marca, Castellví de la  — (7211+9999) 

marca comercial  
MT  6416 investigació i propietat intel·lectual  
UF  nom comercial  
BT1  marca  

BT2  propietat industrial  
BT3  propietat intel·lectual  

RT  llicència comercial  

marca comunitària  
USE  marca europea (6416) 

marca comunitària de conformitat  
USE  marca de conformitat CE (6411) 

marca d’origen  
USE  marca (6416) 

marca de conformitat CE  
MT  6411 tecnologia i reglamentació tècnica  
UF  marca comunitària de conformitat  
BT1  normalització  

BT2  reglamentació tècnica  
RT  marca de qualitat  

marca de fàbrica  
USE  marca (6416) 

marca de qualitat  
MT  2031 comercialització  
UF  certificat de conformitat  
UF  certificat de qualitat  
BT1  comercialització  
NT1  etiqueta ecològica  
RT  denominació del producte  
RT  marca de conformitat CE  
RT  norma de qualitat  
RT  normalització  
RT  qualitat del producte  

marca de servei  
USE  marca (6416) 

marca del producte  
USE  marca (6416) 

marca europea  
SN  L’utilitzarem per al projecte comunitari d’una 

marca reconeguda i protegida a tots els estats 
membres i registrada a l’Oficina Comunitària 
de Marques.  

MT  6416 investigació i propietat intel·lectual  
UF  marca comunitària  
BT1  marca  

BT2  propietat industrial  
BT3  propietat intel·lectual  

RT  Oficina d’Harmonització del Mercat Interior  

marca registrada  
MT  6416 investigació i propietat intel·lectual  
BT1  marca  

BT2  propietat industrial  
BT3  propietat intel·lectual  

*Marçà  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Priorat  

mare  
USE  parentiu (2806) 

mare, cèl·lula — (3606) 

mare de lloguer  
USE  mare subrogada (2806) 

mare, protecció de la  
USE  protecció maternal i infantil (2841) 

Mare, Satu — (7211) 

mare soltera  
USE  progenitor no casat (2806) 

mare subrogada  
MT  2806 família  
UF  mare de lloguer  
UF  maternitat subrogada  
BT1  procreació artificial  

marea negra  
USE  contaminació per hidrocarburs (5216) 

mareomotriu, energia — (6626) 

*Maresme  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*NT1  *Alella  
*NT1  *Arenys de Mar  
*NT1  *Arenys de Munt  
*NT1  *Argentona  
*NT1  *Cabrera de Mar  
*NT1  *Cabrils  
*NT1  *Caldes d’Estrac  
*NT1  *Calella  
*NT1  *Canet de Mar  
*NT1  *Dosrius  
*NT1  *Malgrat de Mar  
*NT1  *Masnou, el  
*NT1  *Mataró  
*NT1  *Montgat  
*NT1  *Òrrius  
*NT1  *Palafolls  
*NT1  *Pineda de Mar  
*NT1  *Premià de Dalt  
*NT1  *Premià de Mar  
*NT1  *Sant Andreu de Llavaneres  
*NT1  *Sant Cebrià de Vallalta  
*NT1  *Sant Iscle de Vallalta  
*NT1  *Sant Pol de Mar  
*NT1  *Sant Vicenç de Montalt  
*NT1  *Santa Susanna  
*NT1  *Teià  
*NT1  *Tiana  
*NT1  *Tordera  
*NT1  *Vilassar de Dalt  
*NT1  *Vilassar de Mar  
*RT  *àmbit metropolità  

*marfil  
*USE  matèria d’origen animal (6011) 
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*Margalef  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Priorat  

*Marganell  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Bages  

*Margarida de Montbui, Santa  — 
(7211+9999) 

*Margarida i els Monjos, Santa  — 
(7211+9999) 

margarina  
MT  6016 productes agraris transformats  
BT1  greix  

marge brut de finançament  
USE  cash flow (4026) 

marge comercial  
MT  4026 gestió comptable  
UF  marge de benefici  
UF  marge de comercialització  
BT1  comptabilitat general  

BT2  comptabilitat  

marge de benefici  
USE  marge comercial (4026) 

marge de comercialització  
USE  marge comercial (4026) 

marge de fluctuació  
SN  Marge màxim que té una moneda per apar-

tar-se, en un sentit o altre, del tipus de canvi 
central.  

MT  2406 relacions monetàries  
BT1  tipus de canvi central  

BT2  mecanisme de canvi SME  
BT3  sistema monetari europeu  

RT  criteri de convergència  

marginació  
USE  exclusió social (2826) 

marginació, lluita contra la  
USE  integració social (2826) 

marginació social  
USE  exclusió social (2826) 

marí, ecosistema — (5211) 

marí, fons — (5211) 

marí, mamífer — (5211) 

marí, medi — (5211) 

marí, petroli — (6616) 

marí, recurs — (5211) 

*Maria d’Oló, Santa  — (7211+9999) 

*Maria de Besora, Santa  — (7211+9999) 

*Maria de Corcó, Santa  — (7211+9999) 

*Maria de Martorelles, Santa  — (7211+9999) 

*Maria de Merlès, Santa  — (7211+9999) 

*Maria de Miralles, Santa  — (7211+9999) 

*Maria de Palautordera, Santa  — 
(7211+9999) 

*Maria, el, Pla de Santa  — (7211+9999) 

Mariannes  
USE  illes Mariannes (7226+7231) 

Mariannes del Nord, Commonwealth de les illes  
USE  illes Mariannes (7226+7231) 

Mariannes del Nord, illes  
USE  illes Mariannes (7226+7231) 

Mariannes, illes — (7226+7231) 

maricultura  
USE  aqüicultura (5641) 

Marijampole  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions de Lituània  

marina, contaminació — (5216) 

marina de guerra  
MT  0821 defensa  
UF  Armada  
UF  marina militar  
BT1  exèrcit  

marina, espècie — (5211) 

marina, fauna  
USE  espècie marina (5211) 

marina, flora  
USE  espècie marina (5211) 

marina mercant  
USE  flota mercant (4821) 

marina militar  
USE  marina de guerra (0821) 

mariner  
USE  tripulació (4811) 

Marino, República de San  
USE  San Marino (7206+7236) 

Marino, San — (7206+7236) 

marins, explotació dels fons — (5206) 

marit  
USE  persona casada (2806) 

marítim, cabotatge — (4821) 

marítim, canal — (4821) 

Marítim, Codi  
USE  codi de navegació (4806) 

marítim, dret — (4821) 

marítim, dret internacional  
USE  dret del mar (1231) 

marítim, espai — (1231) 

marítim, port  
USE  instal·lació portuària (4821) 

marítim, seguretat del transport  
USE  seguretat marítima (4806) 

marítim, trànsit  
USE  transport marítim (4821) 

marítim, transport — (4821) 

Marítima, Agència Europea de Seguretat — 
(1006) 

marítima, assegurança — (2431) 

marítima, conferència — (4821) 

Marítima i el Karst  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
UF  Obalno-kraska  
BT1  regions d’Eslovènia  

Marítima Internacional, Organització — 
(7606) 

marítima, jurisdicció — (1226) 

marítima, navegació — (4821) 

marítima, pesca — (5641) 

marítima, pirateria  
USE  pirateria (1216) 

marítima, política — (4821) 

marítima, seguretat — (4806) 

marítima, vigilància — (1231) 

marítimes, aigües  
USE  aigües internacionals (1231) 

market, open  
USE  control de liquiditat (2411) 

(Marques, Dibuixos i Models), Oficina d’Harmo-
nització del Mercat Interior  
USE  Oficina d’Harmonització del Mercat Interior 

(1006) 

marques, dret de — (6416) 

Marques, les  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions d’Itàlia  
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Marques, Oficina Comunitària de  
USE  Oficina d’Harmonització del Mercat Interi-

or (1006) 

Marqueses, illes  
USE  Polinèsia Francesa (7231+7241) 

màrqueting  
USE  mercadotècnia (2031) 

Marroc  
MT  7221 Àfrica  
MT  7231 geografia econòmica  
MT  7236 geografia política  
UF  Regne del Marroc  
BT1  Magrib  

BT2  Gran Magrib  
BT3  Àfrica del Nord  

BT1  països tercers mediterranis  
BT1  països de la Lliga Àrab  

Marroc, Regne del  
USE  Marroc (7221+7231+7236) 

marroquineria  
USE  marroquineria i guanteria (6841) 

marroquineria, article de  
USE  marroquineria i guanteria (6841) 

marroquineria i guanteria  
MT  6841 indústria del cuir i indústria tèxtil  
UF  article de marroquineria  
UF  guanteria  
UF  marroquineria  
BT1  indústria del cuir  

mars, contaminació dels  
USE  contaminació marina (5216) 

mars, explotació dels — (5206) 

mars, llibertat dels — (1231) 

mars, principi de llibertat dels  
USE  llibertat dels mars (1231) 

Marsala  
USE  vi alcoholitzat (6021) 

Marshall  
USE  illes Marshall (7226+7231) 

Marshall, illes — (7226+7231) 

Marshall, República de les illes  
USE  illes Marshall (7226+7231) 

marsupial  
MT  5211 medi natural  
UF  cangur  
BT1  mamífer salvatge  

BT2  fauna  
BT3  vida silvestre  

*Martí d’Albars, Sant  — (7211+9999) 

*Martí de Centelles, Sant  — (7211+9999) 

*Martí de Llémena, Sant  — (7211+9999) 

*Martí de Riucorb, Sant  — (7211+9999) 

*Martí de Tous, Sant  — (7211+9999) 

*Martí Sarroca, Sant  — (7211+9999) 

*Martí Sesgueioles, Sant  — (7211+9999) 

*Martí Vell, Sant  — (7211+9999) 

Martin, forn  
USE  forn (6821) 

*Martinet, Montellà i  — (7211+9999) 

Martinica  
MT  7216 Amèrica  
MT  7241 països i territoris d’ultramar  
BT1  Antilles franceses  

BT2  Petites Antilles  
BT3  Carib  

BT1  DU francesos  

*Martorell  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Llobregat  

*Martorelles  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Vallès Oriental  

*Martorelles, Santa Maria de  — (7211+9999) 

marxisme  
MT  0406 marc polític  
UF  estalinisme  
UF  leninisme  
UF  marxisme leninisme  
BT1  ideologia política  

marxisme leninisme  
USE  marxisme (0406) 

*Marzà, Pedret i  — (7211+9999) 

*Mas de Barberans  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Montsià  

*Masarac  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Empordà  

masculina, prostitució  
USE  prostitució (2826) 

*Masdenverge  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Montsià  

*Masies de Roda, les  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Osona  

*Masies de Voltregà, les  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Osona  

*Masllorenç  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Penedès  

*Masnou, el  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Maresme  

*Masó, la  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Camp  

*Maspujols  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Camp  

*Masquefa  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Anoia  

*Masroig, el  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Priorat  
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mass media  
USE  mitjà de comunicació de masses (3226) 

massa, espectrometria de  
USE  espectrometria (3606) 

massa monetària  
SN  Conjunt de mitjans de pagament que es poden 

fer servir en un país determinat.  
MT  2411 economia monetària  
BT1  mercat monetari  
NT1  disponibilitat monetària  

massa, precondicionament en  
USE  precondicionament (2031) 

massa pressupostària  
MT  2436 hisenda pública i política pressupostària  
BT1  política pressupostària  

massa, producció en — (6406) 

*Massalcoreig  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Segrià  

*Massaluca, la, Pobla de  — (7211+9999) 

*Massanes  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Selva  

massatgista  
USE  professió paramèdica (2841) 

masses, comunicació de — (3226) 

masses, educació de — (3206) 

masses, mitjà de comunicació de — (3226) 

masses, producte de consum de  
USE  producte de gran consum (2026) 

masses, turisme de — (2826) 

massís alpí  
USE  regió alpina (1616) 

massiva, arma de destrucció — (0821) 

*Massoteres  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Segarra  

*mastografia  
*USE  diagnosi mèdica (2841) 

*Matadepera  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Vallès Occidental  

matalàs d’aire, vehicle de — (4811) 

matança de bestiar  
USE  sacrifici d’animals (6036) 

*Mataró  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Maresme  

matemàtiques  
MT  3606 ciències naturals i aplicades  
UF  geometria  
BT1  ciències aplicades  
NT1  biometria  
RT  càlcul científic  
RT  estadística  
RT  simulació  

matèria bituminosa  
MT  6611 indústries carbonera i minera  
UF  esquist bituminós  
UF  pissarra bituminosa  
BT1  producte miner  
RT  material de construcció  
RT  petroli  

matèria civil, acció en  
USE  acció civil (1221) 

matèria civil i mercantil, xarxa judicial europea en  
USE  cooperació judicial civil a la Unió Europea 

(1016) 

matèria classificada  
USE  secret d’estat (3231) 

matèria colorant  
USE  colorant alimentari (6036) 

matèria, competència per — (1226) 

matèria, competència per raó de  
USE  competència per matèria (1226) 

matèria d’armament, cooperació europea en  
USE  política europea d’armament (0821) 

matèria d’armament, Organisme conjunt de co-
operació en  
USE  política europea d’armament (0821) 

matèria d’educació, cooperació en — (0811) 

matèria d’ensenyament  
USE  programa d’ensenyament (3216) 

matèria d’inversions relacionades amb el co-
merç, mesures en  
USE  TRIMS (2021) 

matèria d’origen animal  
MT  6011 productes d’origen animal  
UF  banya  
UF  carei  
UF  corall  
*UF  *marfil  
UF  os (teixit)  
UF  vori  
BT1  producte d’origen animal  
RT  protecció de la fauna  

matèria de Població, Fons de les Nacions Unides 
per a Activitats en  
USE  Fons de Població de les Nacions Unides 

(7606) 

matèria de salut, educació en  
USE  educació sanitària (3211) 

matèria, encapçalament per  
USE  classificació (3221) 

matèria fissible  
USE  combustible nuclear (6621) 

matèria fissionable  
USE  combustible nuclear (6621) 

matèria grassa  
USE  greix (6016) 

matèria grassa animal  
USE  greix animal (6016) 

matèria grassa de la llet  
MT  6016 productes agraris transformats  
BT1  producte lacti  

matèria grassa vegetal  
USE  greix vegetal (6016) 

matèria nuclear  
USE  combustible nuclear (6621) 

matèria penal, acció en  
USE  acció penal (1221) 

matèria penal, xarxa judicial europea en  
USE  cooperació judicial penal UE (1016) 

matèria plàstica  
MT  6811 química  
UF  clorur de polivinil  
UF  escuma de poliuretà  
UF  PVC  
UF  plàstic  
UF  polietilè  
UF  polièster  
UF  polipropilè  
UF  poliuretà  
BT1  indústria de matèries plàstiques  

BT2  indústria química bàsica  
BT3  indústria química  

NT1  polímer  
RT  petroli  
RT  plastificant  

matèria primera  
MT  2021 comerç internacional  
*UF  *primera matèria  
BT1  producte bàsic  

BT2  comerç internacional  
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*matèria, primera   
*USE  matèria primera (2021) 

matèria radioactiva  
MT  6621 indústries nuclear i elèctrica  
UF  actini  
UF  deuteri  
UF  liti  
UF  matèries nuclears  
UF  radi  
UF  substància radioactiva  
UF  tori  
UF  triti  
BT1  energia nuclear  
NT1  plutoni  
NT1  urani  
RT  efluent radioactiu  
RT  física nuclear  
RT  radioactivitat  

matèria reservada  
USE  secret d’estat (3231) 

materiae, competència ratione  
USE  competència per matèria (1226) 

material aeronàutic  
USE  avió (4826) 

material agrícola  
USE  equip agrícola (5626) 

material amb memòria de forma  
USE  aliatge de memòria (6411) 

material amorf  
MT  6411 tecnologia i reglamentació tècnica  
BT1  material avançat  

material audiovisual  
MT  3226 comunicació  
NT1  aparell d’enregistrament  
NT1  aparell de ràdio  
NT1  aparell de reproducció del so  
NT1  aparell de televisió  
NT1  suport d’enregistrament  

NT2  suport magnètic  
NT2  suport òptic  

NT1  suport enregistrat  
NT2  casset d’àudio  
NT2  disc  
NT2  videocasset  
NT2  videodisc  

RT  cinematografia  
RT  mediateca  

material avançat  
MT  6411 tecnologia i reglamentació tècnica  
UF  material d’alta tecnologia  
UF  nou material  
NT1  aliatge de memòria  
NT1  aliatge superconductor  
NT1  biomaterial  
NT1  ceràmica tècnica  
NT1  material amorf  
NT1  material compost  
NT1  partícula ultrafina  
NT1  polímer especial  
RT  nanotecnologia  
RT  nova tecnologia  

material bibliogràfic, adquisició de  
USE  adquisició de documents (3221) 

material científic  
USE  aparell científic (6821) 

material compatible  
USE  harmonització de normes (6411) 

material compost  
MT  6411 tecnologia i reglamentació tècnica  
UF  material compost de fibra  
BT1  material avançat  

material compost de fibra  
USE  material compost (6411) 

material d’alta tecnologia  
USE  material avançat (6411) 

material d’elevació  
MT  6821 indústria mecànica  
UF  aparell d’elevació  
UF  carretó elevador  
UF  grua  
*UF  *grua pont  
UF  pont grua  
UF  pont hidràulic  
BT1  màquina  
RT  equipament industrial  
RT  manipulació  

material d’embalatge  
USE  producte d’envasament (2031) 

material d’enllumenat  
MT  6826 electrònica i electrotècnia  
UF  aparell d’enllumenat  
UF  bombeta  
UF  làmpada elèctrica  
UF  làmpada halògena  
UF  làmpada incandescent  
UF  tub de neó  
UF  tub elèctric  
UF  tub fluorescent  
BT1  indústria electrotècnica  
RT  enllumenat  

material d’ensenyament  
MT  3216 organització de l’ensenyament  
UF  equip didàctic  
UF  material educatiu  
UF  material escolar  
UF  mitjà d’ensenyament  
NT1  llibre escolar  
NT1  software didàctic  
RT  mediateca  
RT  sistema d’ensenyament  

material d’ocasió  
USE  bé d’ocasió (2026) 

material d’oficina  
MT  6846 indústries diverses  
UF  article d’escriptori  
UF  objectes d’escriptori  
BT1  indústria diversa  
RT  màquina d’oficina  

material de calefacció  
USE  calefacció (6831) 

material de construcció  
MT  6831 construcció i obres públiques  
*UF  *aluminosi  
UF  equip per a obres  
UF  màquina per a obres  
BT1  indústria de la construcció  
NT1  ciment  
NT1  formigó  
NT1  guix  
NT1  maó  
NT1  material refractari  
NT1  panell de construcció  
NT1  pedra  
NT1  revestiment del terra  
RT  ceràmica  
RT  fusta per a la construcció  
RT  matèria bituminosa  

material de guerra  
USE  armament (0821) 

material de mina  
USE  material de perforació profunda (6611) 

material de perforació profunda  
MT  6611 indústries carbonera i minera  
UF  material de mina  
BT1  explotació del mineral  

BT2  indústria minera  

material de telecomunicacions  
MT  3226 comunicació  
UF  cable coaxial  
UF  cable de telecomunicació  
UF  cable telefònic  
UF  fibra òptica  
BT1  telecomunicació  

BT2  sistema de comunicació  
NT1  antena parabòlica  
NT1  mòdem  
NT1  telecomunicació sense fils  
RT  cable elèctric  

material de transport  
USE  vehicle (4811) 

material didàctic informatitzat  
USE  software didàctic (3216) 

material educatiu  
USE  material d’ensenyament (3216) 

material elèctric  
MT  6826 electrònica i electrotècnia  
UF  aparell elèctric  
UF  comptador elèctric  
UF  disjuntor  
UF  endoll elèctric  
UF  equip elèctric  
UF  equipament elèctric  
UF  fusible  
UF  interruptor  
UF  portalàmpades  
UF  presa de corrent  
BT1  indústria electrotècnica  
NT1  acumulador elèctric  
RT  equipament industrial  
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material electromagnètic  
MT  6826 electrònica i electrotècnia  
UF  dispositiu magnètic  
UF  electroimant  
BT1  indústria electrotècnica  

material electromecànic  
USE  indústria electrotècnica (6826) 

material escolar  
USE  material d’ensenyament (3216) 

material ferroviari  
USE  vehicle sobre carrils (4816) 

material fotogràfic  
USE  indústria fotogràfica (6846) 

material hidràulic  
USE  màquina hidràulica (6821) 

material industrial  
USE  equipament industrial (6806) 

material informàtic  
USE  equip informàtic (3236) 

material mecànic  
MT  6821 indústria mecànica  
UF  equip mecànic  
UF  equipament mecànic  
NT1  canonada  
NT1  peça solta  
NT1  rodolament  
RT  equipament industrial  
RT  mecanització  

material mèdic  
USE  material medicoquirúrgic (2841) 

material medicoquirúrgic  
MT  2841 sanitat  
UF  aparell mèdic  
UF  dispositiu mèdic  
UF  equip terapèutic  
UF  escàner mèdic  
UF  instrumental mèdic  
UF  instrumental quirúrgic  
UF  material mèdic  
UF  material quirúrgic  
BT1  organització sanitària  

BT2  política sanitària  
RT  cirurgia  
RT  diagnosi mèdica  

material militar  
USE  armament (0821) 

material mòbil ferroviari  
MT  4816 transport terrestre  
BT1  transport ferroviari  

BT2  transport terrestre  

material, nou  
USE  material avançat (6411) 

material off-shore  
USE  instal·lació al mar (6616) 

material, pla de millora  
USE  pla de desenvolupament agrícola (5606) 

material quirúrgic  
USE  material medicoquirúrgic (2841) 

material refractari  
MT  6831 construcció i obres públiques  
UF  producte refractari  
UF  refractari  
BT1  material de construcció  

BT2  indústria de la construcció  

material rodant  
USE  vehicle (4811) 

material telefònic  
USE  telèfon (3226) 

material tèrmic  
USE  equip tèrmic (6821) 

materials, compatibilitat de  
USE  harmonització de normes (6411) 

Materials de Referència, Institut de Mesures i  
USE  Centre Comú d’Investigació (1006) 

materials, fatiga dels  
USE  resistència dels materials (6411) 

materials, gestió de — (4021) 

materials, reciclatge de  
USE  reciclatge de residus (5206) 

materials, resistència dels — (6411) 

materials, tecnologia de — (6411) 

materials, trencament de  
USE  resistència dels materials (6411) 

matèries grasses, gravamen sobre les — 
(5611) 

matèries nuclears  
USE  matèria radioactiva (6621) 

matèries perilloses pel Rin, Reglament sobre el 
transport de  
USE  acord ADN (4821) 

matèries plàstiques, indústria de — (6811) 

matèries plàstiques, producció de  
USE  indústria de matèries plàstiques (6811) 

materna, llengua — (3211) 

materna, llet — (6026) 

maternal i infantil, protecció — (2841) 

maternitat  
MT  2816 demografia i població  
UF  embaràs  
UF  gestant  
UF  part  
BT1  natalitat  

BT2  demografia  
RT  baixa per maternitat  
RT  ginecologia  
RT  llevadora  
RT  prestació per maternitat  

RT  protecció maternal i infantil  
RT  salut reproductiva  

maternitat, baixa per — (2836) 

*maternitat per als homes, permís de   
*USE  llicència parental per a homes (2836) 

maternitat, prestació per — (2836) 

maternitat, protecció de la  
USE  protecció maternal i infantil (2841) 

maternitat subrogada  
USE  mare subrogada (2806) 

maternitat, subsidi de  
USE  prestació per maternitat (2836) 

*Mateu de Bages, Sant  — (7211+9999) 

mató  
USE  formatge fresc (6016) 

matrícula, drets de  
USE  despeses d’escolaritat (3216) 

matrícula, placa de  
USE  matriculació del vehicle (4806) 

*matriculació d’alumnes  
*USE  escolarització (3206) 

matriculació del vehicle  
MT  4806 política de transports  
UF  placa de matrícula  
BT1  reglamentació del transport  

matrimoni  
MT  2806 família  
UF  adulteri  
UF  unió conjugal  
UF  unió matrimonial  
BT1  dret de família  
NT1  matrimoni de conveniència  
NT1  matrimoni forçat  
NT1  matrimoni mixt  
RT  nacionalitat  
RT  nupcialitat  
RT  persona casada  

matrimoni amb un estranger  
USE  matrimoni mixt (2806) 

matrimoni blanc  
USE  matrimoni de conveniència (2806) 

matrimoni, contracte de  
USE  dret matrimonial (2806) 

matrimoni de conveniència  
MT  2806 família  
UF  matrimoni blanc  
UF  matrimoni fictici  
UF  matrimoni fraudulent  
UF  matrimoni simulat  
BT1  matrimoni  

BT2  dret de família  
RT  dret internacional privat  
RT  migració il·legal  
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matrimoni fictici  
USE  matrimoni de conveniència (2806) 

matrimoni forçat  
MT  2806 família  
UF  matrimoni forçós  
UF  matrimoni infantil  
UF  matrimoni precoç  
UF  matrimoni prematur  
BT1  matrimoni  

BT2  dret de família  
RT  discriminació sexual  
RT  drets de l’infant  
RT  drets de la dona  

matrimoni forçós  
USE  matrimoni forçat (2806) 

matrimoni fraudulent  
USE  matrimoni de conveniència (2806) 

matrimoni infantil  
USE  matrimoni forçat (2806) 

matrimoni mixt  
MT  2806 família  
UF  matrimoni amb un estranger  
BT1  matrimoni  

BT2  dret de família  
RT  dret internacional privat  

matrimoni precoç  
USE  matrimoni forçat (2806) 

matrimoni prematur  
USE  matrimoni forçat (2806) 

matrimoni simulat  
USE  matrimoni de conveniència (2806) 

matrimonial, contracte  
USE  dret matrimonial (2806) 

matrimonial de fet, separació  
USE  separació judicial (2806) 

matrimonial, dret — (2806) 

matrimonial, estat  
USE  situació familiar (2806) 

matrimonial, filiació  
USE  filiació (2806) 

matrimonial, filiació no  
USE  filiació (2806) 

matrimonial, règim  
USE  dret matrimonial (2806) 

matrimonial, unió  
USE  matrimoni (2806) 

matrimonials, capítols  
USE  dret matrimonial (2806) 

matriu, societat — (4006) 

Maurici  
MT  7221 Àfrica  
MT  7231 geografia econòmica  
UF  illa Maurici  

UF  República de Maurici  
BT1  Àfrica oriental  

BT2  Àfrica subsahariana  
BT1  països de l’ACP  

Maurici, illa  
USE  Maurici (7221+7231) 

Maurici, República de  
USE  Maurici (7221+7231) 

Mauriciana, Organització Comuna Africana 
i — (7616) 

Mauritània  
MT  7221 Àfrica  
MT  7231 geografia econòmica  
MT  7236 geografia política  
UF  República Islàmica de Mauritània  
BT1  Àfrica occidental  

BT2  Àfrica subsahariana  
BT1  país del CUEA  
BT1  països de l’ACP  
BT1  països del Mercat Comú Àrab  
BT1  països de la Lliga Àrab  

Mauritània, República Islàmica de  
USE  Mauritània (7221+7231+7236) 

màxim aranzelari  
MT  2011 política aranzelària  
BT1  aranzel duaner  

màxim, pes  
USE  pes i dimensions (4811) 

màxim, preu — (2451) 

màxima, restitució  
USE  restitució a l’exportació (2006) 

màxima, velocitat  
USE  reglamentació de la velocitat (4806) 

màxims, fixació de preus — (2451) 

Mayotte  
MT  7241 països i territoris d’ultramar  
BT1  PTU francesos  
RT  Àfrica oriental  

Mazòvia, voivodat de — (7211) 

Mazowsze, voivodat de  
USE  voivodat de Mazòvia (7211) 

Mazúria, voivodat de Warmia i — (7211) 

Mazury, Warmia i  
USE  voivodat de Warmia i Mazúria (7211) 

mazut  
USE  fuel (6616) 

MBFR  
USE  reducció de forces (0816) 

MBFR, acord  
USE  reducció de forces (0816) 

MCA  
USE  Mercat Comú Àrab (7616) 

MCCA  
USE  mercat comú centreamericà (7616) 

MCCA, països del  
USE  països del mercat comú centreamericà (7231) 

MCI  
USE  mecanisme complementari dels intercanvis 

(2006) 

MCI, certificat  
USE  mecanisme complementari dels intercanvis 

(2006) 

MCS  
USE  marc comunitari de suport (1616) 

mecànic dentista  
USE  professió paramèdica (2841) 

mecànic, equip  
USE  material mecànic (6821) 

mecànic, equipament  
USE  material mecànic (6821) 

mecànic, material — (6821) 

mecànica de precisió  
MT  6821 indústria mecànica  
UF  indústria d’instruments de precisió  
NT1  aparell científic  
NT1  aparell de mesura  
NT1  aparell de precisió  
NT1  indústria òptica  
NT1  indústria rellotgera  

mecànica del sòl  
USE  ciència del sòl (3606) 

mecànica, escala  
USE  ascensor (6831) 

mecànica general  
MT  6821 indústria mecànica  
UF  reparació de vehicles  
BT1  indústria mecànica  
RT  peça solta  

mecànica, indústria — (6821) 

mecànica, munyidora  
USE  màquina de munyir (5626) 

mecànica, vibració — (5216) 

mecanisme complementari dels intercanvis  
MT  2006 política comercial  
UF  certificat MCI  
UF  MCI  
BT1  política comercial comuna  

mecanisme d’intervenció monetària  
MT  2406 relacions monetàries  
BT1  sistema monetari europeu  
RT  intervenció financera  
RT  política d’intervenció  

mecanisme de canvi  
USE  operació de canvi (2416) 
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mecanisme de canvi SME  
MT  2406 relacions monetàries  
BT1  sistema monetari europeu  
NT1  tipus de canvi central  

NT2  marge de fluctuació  
RT  criteri de convergència  

mecanisme de crèdit  
USE  crèdit (2416) 

mecanisme de finançament  
USE  mode de finançament (2426) 

mecanisme de preus  
USE  formació de preus (2451) 

mecanisme de suport  
MT  2406 relacions monetàries  
BT1  sistema monetari europeu  
NT1  assistència financera  
NT1  finançament a molt curt termini  
NT1  suport monetari  
RT  balança de pagaments  
RT  cooperació monetària  
RT  finançament comunitari  
RT  instrument financer comunitari  

mecanització  
MT  6411 tecnologia i reglamentació tècnica  
BT1  fabricació industrial  
RT  indústria mecànica  
RT  material mecànic  
RT  mecanització agrària  

mecanització agrària  
MT  5606 política agrària  
BT1  política agrària  
RT  mecanització  
RT  modernització de l’explotació agrària  
RT  tècnica de conreu  
*RT  tractor  

mecenatge  
MT  2831 cultura i religió  
UF  mecenes  
BT1  política cultural  
RT  patrocini  

mecenes  
USE  mecenatge (2831) 

Mecklenburg-Pomerània Occidental  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions d’Alemanya  

med Öarna, Smaaland  
USE  Smaaland i Illes (7211) 

medalla  
USE  distinció honorífica (2826) 

medalla europea  
USE  distinció honorífica (2826) 

medi ambient, acidificació del  
USE  acidificació (5216) 

Medi Ambient, Agència Europea de — (1006) 

medi ambient, ciència del  
USE  ecologia (3606) 

medi ambient, conservació del  
USE  protecció del medi ambient (5206) 

medi ambient, crim contra el  
USE  delicte ecològic (1216) 

medi ambient, degradació del — (5216) 

medi ambient, delicte contra el  
USE  delicte ecològic (1216) 

medi ambient, dret del — (5206) 

medi ambient, economia del — (5206) 

medi ambient, efecte sobre el  
USE  impacte ambiental (5206) 

medi ambient, estadístiques del — (5206) 

medi ambient, gestió del  
USE  política de medi ambient (5206) 

Medi Ambient i el Desenvolupament, Con-
ferència de les Nacions Unides sobre el — 
(7606) 

medi ambient, indicador del  
USE  indicador ambiental (5206) 

medi ambient, indústria del  
USE  economia del medi ambient (5206) 

Medi Ambient, Institut del  
USE  Centre Comú d’Investigació (1006) 

medi ambient, instrument econòmic de protec-
ció del  
USE  instrument econòmic mediambiental (5206) 

medi ambient, investigació sobre el — (5206) 

medi ambient, legislació sobre el  
USE  dret del medi ambient (5206) 

medi ambient, millora del  
USE  qualitat del medi ambient (5206) 

medi ambient, norma de  
USE  norma mediambiental (5206) 

medi ambient, norma de qualitat del  
USE  norma mediambiental (5206) 

medi ambient, normativa de  
USE  dret del medi ambient (5206) 

medi ambient, política comunitària de — 
(5206) 

medi ambient, política de — (5206) 

Medi Ambient, Programa de les Nacions 
Unides per al — (7606) 

medi ambient, protecció del — (5206) 

medi ambient, qualitat del — (5206) 

medi ambient, reglamentació del  
USE  dret del medi ambient (5206) 

medi ambient, responsabilitat per danys al — 
(5206) 

medi ambient, sensibilització pel  
USE  educació mediambiental (5206) 

medi ambient, turisme respectuós amb el  
USE  turisme ecològic (2826) 

medi ambient, vigilància del — (5206) 

medi ambient, xarxa de vigilància i informació 
sobre el  
USE  Agència Europea de Medi Ambient (1006) 

medi ambient, xarxa europea d’informació i ob-
servació del  
USE  Agència Europea de Medi Ambient (1006) 

medi aquàtic  
MT  5211 medi natural  
BT1  entorn físic  
NT1  aigua  

NT2  aigua d’infiltració  
NT2  aigua de bany  
NT2  aigua dolça  
NT2  aigua estancada  
NT2  aigua potable  
NT2  aigua salada  
NT2  aigua subterrània  
NT2  aigua superficial  
NT2  gel  

NT1  medi marí  
NT2  fons marí  
NT3  fons costaner  
NT3  plataforma continental  

NT2  litoral  
RT  eutrofització  

medi escolar  
MT  3216 organització de l’ensenyament  
UF  medi universitari  
BT1  vida escolar  
NT1  alumne  
NT1  estudiant  

NT2  estudiant estranger  
NT1  personal docent  

medi familiar  
USE  família (2806) 

medi físic  
USE  entorn físic (5211) 

medi geofísic  
MT  5211 medi natural  
NT1  curs d’aigua  
NT1  desert  
NT1  estuari  
NT1  illa  
NT1  llac  
NT1  mar  

NT2  mar Càspia  
NT2  mar Mediterrània  
NT3  mar Adriàtica  
NT3  mar Egea  
NT3  mar Jònica  
NT3  mar Lígur  
NT3  mar Tirrena  

NT2  mar Negra  
NT2  mar Roja  

NT1  muntanya  
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NT1  oceà  
NT2  oceà Antàrtic  
NT2  oceà Àrtic  
NT2  oceà Atlàntic  
NT3  canal de la Mànega  
NT3  mar Bàltica  
NT3  mar d’Irlanda  
NT3  mar de Noruega  
NT3  mar del Nord  

NT2  oceà Índic  
NT2  oceà Pacífic  

NT1  plana  
NT1  regió polar  

NT2  Antàrtida  
NT2  Àrtida  

NT1  zona àrida  
RT  geomorfologia  

medi laboral  
USE  entorn laboral (4416) 

medi marí  
MT  5211 medi natural  
BT1  medi aquàtic  

BT2  entorn físic  
NT1  fons marí  

NT2  fons costaner  
NT2  plataforma continental  

NT1  litoral  
RT  espècie marina  

medi professional  
USE  entorn laboral (4416) 

medi rural  
USE  hàbitat rural (2846) 

medi social  
USE  classe social (2821) 

medi universitari  
USE  medi escolar (3216) 

medi urbà  
USE  hàbitat urbà (2846) 

*mediació  
*USE  arbitratge (1221) 

mediació internacional  
USE  arbitratge internacional (0816) 

mediador, agent  
USE  professió financera (2421) 

mediador comunitari  
USE  defensor del poble europeu (1006) 

mediador de comerç, agent  
USE  corredor de comerç (2036) 

mediador europeu  
USE  defensor del poble europeu (1006) 

mediambiental, auditoria  
USE  vigilància del medi ambient (5206) 

mediambiental, avaluació  
USE  impacte ambiental (5206) 

mediambiental, control de seguiment  
USE  vigilància del medi ambient (5206) 

mediambiental, cooperació — (0811) 

mediambiental, dany  
USE  degradació del medi ambient (5216) 

mediambiental de l’empresa, política  
USE  responsabilitat social de l’empresa (4006) 

mediambiental de l’empresa, responsabilitat  
USE  responsabilitat social de l’empresa (4006) 

mediambiental, delicte  
USE  delicte ecològic (1216) 

mediambiental, deterioració  
USE  degradació del medi ambient (5216) 

mediambiental, dret  
USE  dret del medi ambient (5206) 

mediambiental, educació — (5206) 

mediambiental, estudi  
USE  investigació sobre el medi ambient (5206) 

mediambiental, indicador  
USE  indicador ambiental (5206) 

mediambiental, inspecció  
USE  vigilància del medi ambient (5206) 

mediambiental, instrument econòmic — 
(5206) 

mediambiental, legislació  
USE  dret del medi ambient (5206) 

mediambiental, norma — (5206) 

mediambiental, norma de qualitat  
USE  norma mediambiental (5206) 

mediambiental, política  
USE  política de medi ambient (5206) 

mediambiental, quota  
USE  permís de contaminació negociable (5206) 

mediambiental, turisme  
USE  turisme ecològic (2826) 

mediambiental, vigilància  
USE  vigilància del medi ambient (5206) 

mediambientals, zona agrària amb imperatius 
— (5606) 

mediateca  
MT  3221 documentació  
BT1  sistema documental  
RT  material audiovisual  
RT  material d’ensenyament  

mèdic, aparell  
USE  material medicoquirúrgic (2841) 

mèdic, centre — (2841) 

mèdic, dispositiu  
USE  material medicoquirúrgic (2841) 

mèdic, dret — (2841) 

mèdic, ensenyament — (3211) 

mèdic, error — (2841) 

mèdic, escàner  
USE  material medicoquirúrgic (2841) 

mèdic, expedient  
USE  dades mèdiques (2841) 

mèdic, instrumental  
USE  material medicoquirúrgic (2841) 

mèdic, material  
USE  material medicoquirúrgic (2841) 

mèdic pericial, examen — (2841) 

mèdic pericial, reconeixement  
USE  examen mèdic pericial (2841) 

mèdic preventiu, examen  
USE  medicina preventiva (2841) 

mèdic, reconeixement — (2841) 

mèdic, secret  
USE  secret professional (4426) 

mèdic, servei  
USE  servei sanitari (2841) 

mèdic, tractament  
USE  terapèutica (2841) 

mèdica, assistència  
USE  cura de la salut (2841) 

mèdica, cura  
USE  cura de la salut (2841) 

mèdica, despeses per assistència  
USE  despeses de sanitat (2841) 

mèdica, diagnosi — (2841) 

mèdica, especialitat — (2841) 

mèdica, ètica  
USE  bioètica (2826) 

mèdica, formació  
USE  ensenyament mèdic (3211) 

mèdica, informàtica — (3236) 

mèdica, investigació — (2841) 

mèdica paral·lela, professió — (2841) 

*mèdica, revisió   
*USE  medicina preventiva (2841) 

medicament  
MT  2841 sanitat  
BT1  producte farmacèutic  

BT2  indústria farmacèutica  
NT1  antibiòtic  
NT1  medicament de venda lliure  
NT1  medicament genèric  
RT  planta medicinal  
RT  substància tòxica  
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mèdicament assistida, fecundació  
USE  procreació artificial (2806) 

mèdicament assistida, procreació  
USE  procreació artificial (2806) 

medicament d’adquisició lliure  
USE  medicament de venda lliure (2841) 

medicament de venda lliure  
MT  2841 sanitat  
UF  medicament d’adquisició lliure  
UF  medicament sense recepta  
BT1  medicament  

BT2  producte farmacèutic  
BT3  indústria farmacèutica  

medicament genèric  
MT  2841 sanitat  
BT1  medicament  

BT2  producte farmacèutic  
BT3  indústria farmacèutica  

medicament sense recepta  
USE  medicament de venda lliure (2841) 

medicament veterinari  
MT  2841 sanitat  
BT1  producte veterinari  

BT2  indústria farmacèutica  
RT  legislació veterinària  
RT  medicina veterinària  
RT  substància tòxica  

Medicaments, Agència Europea de — (1006) 

Medicaments, Agència Europea per a l’Avalua-
ció de  
USE  Agència Europea de Medicaments (1006) 

medicaments, classificació de  
USE  nomenclatura farmacèutica (2841) 

medicaments, control de  
USE  farmacovigilància (2841) 

medicaments, supervisió de  
USE  farmacovigilància (2841) 

medicaments, vigilància de  
USE  farmacovigilància (2841) 

medicina  
MT  2841 sanitat  
BT1  ciències mèdiques  
NT1  dades mèdiques  
NT1  diagnosi mèdica  
NT1  especialitat mèdica  

*NT2  *cardiologia  
*NT2  *dermatologia  
NT2  ginecologia  
NT2  medicina general  
NT2  neurologia  
NT2  odontologia  
*NT2  *oftalmologia  
*NT2  *oncologia  
NT2  pediatria  
NT2  psiquiatria  
*NT2  *reumatologia  
*NT2  *urologia  

NT1  examen mèdic pericial  
NT1  medicina d’urgència  

NT1  medicina forense  
NT1  medicina natural  
NT1  medicina nuclear  
NT1  reconeixement mèdic  
RT  dret mèdic  
RT  ensenyament mèdic  
RT  informàtica mèdica  
RT  medicina del treball  
RT  producte farmacèutic  
RT  telemedicina  

medicina a distància  
USE  telemedicina (2841) 

medicina alternativa  
USE  medicina natural (2841) 

medicina concertada  
MT  2841 sanitat  
UF  hospital concertat  
UF  sistema sanitari concertat  
BT1  sistema sanitari  

BT2  política sanitària  

medicina d’urgència  
MT  2841 sanitat  
BT1  medicina  

BT2  ciències mèdiques  
RT  primers auxilis  
RT  risc sanitari  

medicina del treball  
MT  4416 condicions i organització del treball  
UF  medicina laboral  
BT1  seguretat en el treball  

BT2  condició de treball  
RT  medicina  

medicina escolar  
MT  2841 sanitat  
BT1  organització sanitària  

BT2  política sanitària  
RT  educació sanitària  

medicina espacial  
USE  investigació espacial (6416) 

medicina forense  
MT  2841 sanitat  
UF  autòpsia  
UF  medicina legal  
BT1  medicina  

BT2  ciències mèdiques  
RT  criminologia  

medicina general  
MT  2841 sanitat  
UF  assistència primària  
BT1  especialitat mèdica  

BT2  medicina  
BT3  ciències mèdiques  

RT  centre mèdic  

medicina general, metge de  
USE  metge (2841) 

medicina laboral  
USE  medicina del treball (4416) 

medicina legal  
USE  medicina forense (2841) 

medicina natural  
MT  2841 sanitat  
UF  acupuntura  
UF  balneari  
UF  homeopatia  
UF  medicina alternativa  
UF  naturisme  
BT1  medicina  

BT2  ciències mèdiques  
RT  planta medicinal  
RT  producte homeopàtic  
RT  professió mèdica paral·lela  

medicina nuclear  
SN  Camp de la medicina que utilitza els radionú-

clids per al diagnòstic o la terapèutica.  
MT  2841 sanitat  
UF  radioteràpia  
BT1  medicina  

BT2  ciències mèdiques  
RT  aparell de radiació  

medicina preventiva  
MT  2841 sanitat  
UF  diagnosi precoç  
UF  examen mèdic preventiu  
UF  prevenció de malalties  
UF  profilaxi  
*UF  *revisió mèdica  
BT1  organització sanitària  

BT2  política sanitària  
NT1  vacunació  
RT  Centre Europeu per a la Prevenció i el Control 

de les Malalties  
RT  malaltia  
*RT  sanitat laboral  

medicina privada  
MT  2841 sanitat  
BT1  sistema sanitari  

BT2  política sanitària  

medicina social  
MT  2841 sanitat  
BT1  sistema sanitari  

BT2  política sanitària  

medicina veterinària  
MT  5631 activitat agropecuària  
*UF  *servei veterinari  
BT1  sanitat animal  
RT  inspecció veterinària  
RT  legislació veterinària  
RT  medicament veterinari  
RT  Oficina Alimentària i Veterinària  
RT  producte veterinari  
RT  veterinari  

medicinal, planta — (6006) 

medicoquirúrgic, material — (2841) 

medicosocial, centre  
USE  centre mèdic (2841) 

medieval, història — (3611) 

*Mediona  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
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*BT1  *Barcelona  
*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Penedès  

*Mediona, Sant Quintí de  — (7211+9999) 

mèdiques, atencions  
USE  cura de la salut (2841) 

mèdiques, ciències — (2841) 

mèdiques, dades — (2841) 

mèdiques, imatges  
USE  diagnosi mèdica (2841) 

mediterrani, bosc — (5636) 

Mediterrània  
USE  mar Mediterrània (5211) 

mediterrània, agricultura — (5606) 

mediterrània CE, regió — (1616) 

mediterrània, conca  
USE  regió mediterrània CE (1616) 

Mediterrània, mar — (5211) 

mediterranis, països tercers — (7231) 

mediterranis, programes integrats — (1616) 

megalòpoli  
MT  2846 urbanisme i construcció  
BT1  ciutat  

BT2  aglomeració urbana  
BT3  aglomeració  

Mehedinţi  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  Romania del Sud-oest Oltènia  

BT2  regions de Romania  

*Meià, Vilanova de  — (7211+9999) 

mel  
MT  6011 productes d’origen animal  
BT1  producte d’origen animal  
RT  apicultura  

Melanèsia  
MT  7226 Àsia-Oceania  
BT1  Oceania  
NT1  Fiji  
NT1  illes Salomó  
NT1  Papua Nova Guinea  
NT1  Vanuatu  
RT  Nova Caledònia  

melassa  
MT  6026 productes alimentaris  
BT1  producte a base de sucre  

BT2  producte alimentari complex  

melca  
MT  6006 productes d’origen vegetal  
BT1  cereal  

Melilla  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
UF  Ciutat Autònoma de Melilla  
BT1  regions d’Espanya  
*NT1  *Melilla (ciutat)  
RT  Àfrica del Nord  
RT  enclavament territorial  

*Melilla (ciutat)  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*BT1  Melilla  

*BT2  regions d’Espanya  

Melilla, Ceuta i — (7211) 

Melilla, Ciutat Autònoma de  
USE  Melilla (7211) 

Mellansverige, Norra  
USE  Centre-Nord de Suècia (7211) 

Mellansverige, Östra  
USE  Centre-Est de Suècia (7211) 

Mellersta Norrland  
USE  Norrland central (7211) 

melmelada  
USE  producte a base de fruita (6026) 

meló  
USE  hortalissa de fruit (6006) 

membre d’un jurat, recusació d’un  
USE  recusació (1221) 

membre de la Comissió  
USE  comissari europeu (1006) 

membre de la UE, estat  
USE  estat membre UE (7231) 

membre del Parlament Europeu  
USE  parlamentari europeu (1006) 

membre del Tribunal de Comptes CE  
MT  1006 institucions de la Unió Europea i funció 

pública europea  
BT1  Tribunal de Comptes Europeu  

BT2  institució comunitària  

membre del Tribunal de Justícia CE  
MT  1006 institucions de la Unió Europea i funció 

pública europea  
UF  advocat general CE  
UF  jutge CE  
UF  secretari del Tribunal de Justícia CE  
BT1  Tribunal de Justícia de les Comunitats Euro-

pees  
BT2  institució comunitària  

*membre dimissionari  
*USE  *cessament de càrrec públic (0431) 

membre, estat  
USE  país membre (0811) 

membre, país — (0811) 

membre UE, estat — (7231) 

membre-Unió Europea, relació estat  
USE  pertinença a la Unió Europea (1016) 

membres, competències dels estats — (1011) 

membres, contribució dels estats — (1021) 

membres, legislació dels estats  
USE  dret nacional (1206) 

membres), designació (de  
USE  nomenament (de membres) (1006) 

membres), dimissió (de  
USE  nomenament (de membres) (1006) 

membres), mandat (dels  
USE  nomenament (de membres) (1006) 

membres), nomenament (de — (1006) 

memoràndum  
USE  informe (3221) 

memòria, aliatge de — (6411) 

memòria, component de  
USE  component electrònic (6826) 

memòria, component electrònic de  
USE  component electrònic (6826) 

memòria de forma, material amb  
USE  aliatge de memòria (6411) 

memòria de la institució  
USE  informe d’activitat (3221) 

memorització de dades  
MT  3236 informàtica i tractament de dades  
BT1  tractament de dades  
RT  emmagatzematge de documents  

memorització, mètode de  
USE  mètode mnemotècnic (4406) 

memorització, tècnica de  
USE  mètode mnemotècnic (4406) 

*Menàrguens  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Noguera  

mendicitat  
MT  1626 comptabilitat nacional  
BT1  pobresa  

BT2  distribució de la renda  
BT3  renda  

menjador escolar  
MT  3216 organització de l’ensenyament  
BT1  vida escolar  
RT  restauració col·lectiva  

menor  
USE  jove (2816) 
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menor, defensor del  
USE  protecció de la infància (2826) 

menor, drets del  
USE  drets de l’infant (1236) 

menor, entitat local  
USE  entitat local (0436) 

menor maltractat  
USE  protecció de la infància (2826) 

menor, protecció del  
USE  protecció de la infància (2826) 

menor, responsabilitat penal del — (1216) 

*Menorca  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*BT1  illes Balears  

*BT2  regions d’Espanya  

menors, acolliment de  
USE  dret de custòdia (2806) 

menors, centre de protecció de  
USE  protecció de la infància (2826) 

menors, fiscal de  
USE  jurisdicció de menors (1226) 

menors, guarda de  
USE  dret de custòdia (2806) 

menors, jurisdicció de — (1226) 

menors, jutge de  
USE  jutge (1226) 

menors, maltractament de  
USE  protecció de la infància (2826) 

menors, prostitució de  
USE  prostitució (2826) 

menors, protecció de  
USE  protecció de la infància (2826) 

menors, tràfic de  
USE  tràfic de persones (1216) 

menors, treball de — (4406) 

menors, tribunal de  
USE  jurisdicció de menors (1226) 

menors, tribunal tutelar de  
USE  jurisdicció de menors (1226) 

mensualitat  
MT  4421 administració i remuneració del personal  
BT1  política salarial  

mental, higiene  
USE  salut mental (2841) 

mental, malalt  
USE  discapacitat psíquic (2826) 

mental, malaltia — (2841) 

mental, salut — (2841) 

menuda, comerç a la  
USE  comerç al detall (2036) 

*menuda, preu a la   
*USE  preu al detall (2451) 

menuda, venda a la  
USE  venda al detall (2031) 

*menudista  
*USE  comerç al detall (2036) 

menuts  
MT  6011 productes d’origen animal  
BT1  carn  

BT2  producte d’origen animal  

*Meranges  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Cerdanya  

mercadeig  
USE  mercadotècnia (2031) 

mercaderia perible  
USE  producte perible (6026) 

mercaderies, balança de  
USE  balança comercial (2406) 

mercaderies, borsa de — (2006) 

mercaderies, dipòsit de  
USE  emmagatzematge (2036) 

mercaderies, lliure circulació de — (2021) 

mercaderies, origen de les  
USE  producte originari (2021) 

mercaderies perilloses, transport de — (4811) 

mercaderies, tràfic de  
USE  transport de mercaderies (4811) 

mercaderies, trànsit de  
USE  trànsit (4811) 

mercaderies, transport de — (4811) 

mercadotècnia  
SN  Conjunt d’accions destinades a detectar, preveu-

re o estimular les necessitats del consumidor, i 
a adaptar consegüentment i continuada la pro-
ducció i la comercialització.  

MT  2031 comercialització  
UF  màrqueting  
UF  mercadeig  
BT1  comercialització  

mercant, flota — (4821) 

mercant, marina  
USE  flota mercant (4821) 

mercantil, contracte  
USE  contracte comercial (2006) 

mercantil, dissolució de societat  
USE  liquidació de societat mercantil (4006) 

mercantil, dret — (2006) 

mercantil, jurisdicció — (1226) 

mercantil, liquidació de societat — (4006) 

Mercantil, Registre  
USE  registre de societat (4006) 

mercantil, societat — (4016) 

mercantil, xarxa judicial europea en matèria civil i  
USE  cooperació judicial civil a la Unió Europea 

(1016) 

mercantils, constitució de societats — (4006) 

mercantils, inscripció de societats  
USE  registre de societat (4006) 

mercat  
MT  2006 política comercial  
UF  estructura del mercat  
UF  funcionament del mercat  
UF  situació del mercat  
NT1  mercat comunitari  
NT1  mercat de productes bàsics  

NT2  borsa de mercaderies  
NT1  mercat exterior  
NT1  mercat interior  

NT2  mercat regional  
NT1  mercat internacional  
RT  mercat agrari  
RT  mercat del transport  
RT  oferta i demanda  

mercat a l’engròs  
USE  comerç a l’engròs (2036) 

mercat a terme  
USE  mercat a termini (2421) 

mercat a termini  
SN  Mercat en què les condicions d’execució de les 

operacions es fixen al moment de la negociació 
però s’executen posteriorment.  

MT  2421 lliure circulació de capitals  
UF  mercat a terme  
UF  mercat de futurs  
UF  operació a termini  
BT1  mercat financer  
RT  mercat de canvis  

mercat, accés al — (2006) 

mercat agrari  
MT  5606 política agrària  
BT1  política agrària  
NT1  mercat agrari comunitari  
RT  mercat  

mercat agrari comunitari  
MT  5606 política agrària  
BT1  mercat agrari  

BT2  política agrària  
RT  mercat comunitari  
RT  política agrària comuna  
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mercat al comptat  
SN  Mercat en què les operacions negociades s’exe-

cuten immediatament.  
MT  2421 lliure circulació de capitals  
BT1  mercat financer  
RT  mercat de canvis  

mercat, ampliació del — (2006) 

mercat, anàlisi de  
USE  estudi de mercat (2031) 

mercat central d’abastament  
USE  mercat d’interès nacional (2036) 

mercat comú  
SN  L’utilitzarem en l’accepció general i no en el sen-

tit restrictiu comunitari.  
MT  1621 estructura econòmica  
BT1  règim econòmic  
RT  acord comercial  
RT  integració econòmica  

mercat comú agrícola  
USE  política agrària comuna (5606) 

Mercat Comú Àrab  
MT  7616 organitzacions extraeuropees  
UF  MCA  
BT1  Consell de la Unitat Econòmica Àrab  

BT2  organització àrab  
RT  països del Mercat Comú Àrab  

Mercat Comú Àrab, països del — (7231) 

mercat comú centreamericà  
MT  7616 organitzacions extraeuropees  
UF  CACM  
UF  MCCA  
UF  Mercat Comú de l’Amèrica Central  
BT1  Sistema d’Integració de l’Amèrica Central  

BT2  organització llatinoamericana  
NT1  Banc Centreamericà d’Integració Econòmica  
RT  països del mercat comú centreamericà  

mercat comú centreamericà, països del — 
(7231) 

Mercat Comú de l’Àfrica oriental i austral  
SN  Zona d’intercanvis preferents dels estats de 

l’Àfrica oriental i l’Àfrica austral.  
MT  7616 organitzacions extraeuropees  
UF  Comesa  
UF  Mercat Comú per a l’Àfrica oriental i meridi-

onal  
BT1  organització africana  

Mercat Comú de l’Amèrica Central  
USE  mercat comú centreamericà (7616) 

Mercat Comú de l’Amèrica del Sud  
USE  Mercosur (7616) 

Mercat Comú del Carib  
USE  Caricom (7616) 

mercat comú del nord  
USE  TLCAN (7616) 

mercat comú del sud  
USE  Mercosur (7616) 

Mercat Comú per a l’Àfrica oriental i meridional  
USE  Mercat Comú de l’Àfrica oriental i austral 

(7616) 

mercat comunitari  
MT  2006 política comercial  
BT1  mercat  
RT  mercat agrari comunitari  

mercat d’interès nacional  
SN  Mercat a l’engròs destinat a facilitar la distribu-

ció, bo i reduint el nombre d’intermediaris entre 
productor i consumidor.  

MT  2036 distribució  
UF  mercat central d’abastament  
UF  mercat en origen de productes agraris  
BT1  comerç a l’engròs  

BT2  distribució comercial  

mercat de canvis  
SN  Lloc on es negocia l’oferta i la demanda de mo-

neda pròpia i de divises.  
MT  2411 economia monetària  
UF  mercat de divises  
BT1  política de canvis  
NT1  divisa  
NT1  mercat lliure  
NT1  mercat reglamentat  
RT  mercat a termini  
RT  mercat al comptat  
RT  moviment de capitals  
RT  operació de canvi  
RT  relacions monetàries  

mercat de capitals  
MT  2421 lliure circulació de capitals  
BT1  lliure circulació de capitals  

mercat de divises  
USE  mercat de canvis (2411) 

mercat de futurs  
USE  mercat a termini (2421) 

mercat de la propietat rústica i urbana  
MT  2846 urbanisme i construcció  
BT1  urbanisme  
RT  especulació immobiliària  
RT  propietat del sòl  
RT  propietat rústica  

mercat de productes bàsics  
MT  2006 política comercial  
UF  mercat de productes de base  
BT1  mercat  
NT1  borsa de mercaderies  
RT  acord sobre productes bàsics  
RT  preu de productes bàsics  
RT  producte bàsic  

mercat de productes de base  
USE  mercat de productes bàsics (2006) 

mercat de treball  
USE  mercat laboral (4411) 

Mercat de Treball, Comitè d’Ocupació i del  
USE  Comitè d’Ocupació (CE) (4406) 

mercat de valors  
USE  mercat financer (2421) 

mercat del transport  
MT  4806 política de transports  
BT1  política de transports  
RT  mercat  

mercat, economia de — (1621) 

mercat, economia social de  
USE  economia de mercat (1621) 

mercat en origen de productes agraris  
USE  mercat d’interès nacional (2036) 

mercat, equilibri del  
USE  regularització del mercat (2006) 

mercat, estabilització del  
USE  regularització del mercat (2006) 

mercat, estructura del  
USE  mercat (2006) 

mercat, estudi de — (2031) 

mercat exterior  
MT  2006 política comercial  
BT1  mercat  
RT  comerç exterior  

mercat financer  
SN  Lloc d’emissió i intercanvi de valors mobiliaris, 

principalment accions i obligacions.  
MT  2421 lliure circulació de capitals  
UF  activitat financera  
UF  mercat de valors  
UF  mercat financer internacional  
NT1  Borsa de valors  

NT2  cotització borsària  
NT3  valor borsari  

NT2  cotització de valors  
NT1  emissió de valors  
NT1  estadística financera  
NT1  instrument financer  
NT1  intervenció financera  
NT1  mercat a termini  
NT1  mercat al comptat  
NT1  operació borsària  
NT1  professió financera  
NT1  situació financera  
NT1  transacció financera  
NT1  valor mobiliari  

NT2  acció financera  
NT2  valor de renda fixa  

RT  institució financera  
RT  mercat monetari  
RT  oferta pública d’adquisició  

mercat financer internacional  
USE  mercat financer (2421) 

mercat, funcionament del  
USE  mercat (2006) 

mercat immobiliari  
MT  2846 urbanisme i construcció  
BT1  política de construcció  
RT  propietat immobiliària  

mercat interior  
SN  Utilitzarem el terme en combinació amb el país 

corresponent.  
MT  2006 política comercial  
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UF  mercat nacional  
BT1  mercat  
NT1  mercat regional  
RT  comerç interior  
RT  consum interior  
RT  mercat únic  

Mercat Interior (Marques, Dibuixos i Models), 
Oficina d’Harmonització del  
USE  Oficina d’Harmonització del Mercat Interi-

or (1006) 

mercat interior comunitari  
USE  mercat únic (1016) 

mercat interior, dimensió social del  
USE  Europa dels ciutadans (1016) 

Mercat Interior, Oficina d’Harmonització del 
— (1006) 

mercat internacional  
MT  2006 política comercial  
UF  mercat mundial  
UF  situació del mercat mundial  
BT1  mercat  
RT  comerç internacional  

mercat, intervenció en el — (2006) 

mercat, introducció en el  
USE  comercialització (2031) 

mercat laboral  
MT  4411 mercat laboral  
UF  mercat de treball  
UF  nivell d’ocupació  
UF  situació de l’ocupació  
NT1  accés a l’ocupació  
NT1  adaptabilitat del treballador  
NT1  agència d’ocupació temporal  
NT1  demanda d’ocupació  
NT1  estadística de l’ocupació  
NT1  EURES  
NT1  experiència professional  
NT1  flexibilitat del treball  
NT1  mobilitat de la mà d’obra  
NT1  mobilitat professional  
NT1  necessitat de mà d’obra  

NT2  escassetat de mà d’obra  
NT1  nova manera d’ocupació  
NT1  oferta d’ocupació  
NT1  oficina d’ocupació  
NT1  patró  
NT1  primera feina  
RT  atur  
RT  estructura de l’ocupació  
RT  inserció professional  
RT  política d’ocupació  

mercat laboral, accés al  
USE  accés a l’ocupació (4411) 

mercat, liberalització del — (2006) 

mercat lliure  
MT  2411 economia monetària  
BT1  mercat de canvis  

BT2  política de canvis  
RT  redescompte  

mercat local  
USE  mercat regional (2006) 

mercat monetari  
SN  Mercat en què s’intercanvien capitals a curt ter-

mini. Inclou tots els intercanvis de mitjans de 
pagament acceptats pels intermediaris finan-
cers.  

MT  2411 economia monetària  
UF  mercat monetari internacional  
NT1  euromercat  

NT2  eurocrèdit  
NT2  eurodivisa  
NT2  eurodòlar  
NT2  euroemissió  

NT1  liquiditat  
NT1  massa monetària  

NT2  disponibilitat monetària  
NT1  moneda  

NT2  diners bancaris  
NT3  diners electrònics  
NT3  títol de crèdit  
NT3  transferència  
NT3  xec  

NT2  moneda fiduciària  
NT2  moneda nacional  

NT1  petrodòlar  
RT  mercat financer  
RT  zona monetària  

mercat monetari (FIAMM), fons d’inversió en 
actius del  
USE  societat d’inversió (4016) 

mercat monetari internacional  
USE  mercat monetari (2411) 

mercat mundial  
USE  mercat internacional (2006) 

mercat mundial, preu del — (2451) 

mercat mundial, situació del  
USE  mercat internacional (2006) 

mercat nacional  
USE  mercat interior (2006) 

mercat negre  
USE  tràfic il·lícit (2006) 

mercat obert, operació de  
USE  control de liquiditat (2411) 

mercat obert, política de  
USE  control de liquiditat (2411) 

mercat oficial  
USE  mercat reglamentat (2411) 

mercat, organització comuna de — (5606) 

mercat, organització del — (2006) 

mercat, organització nacional del  
USE  organització del mercat (2006) 

mercat, planificació del — (2006) 

mercat, preu de — (2451) 

mercat, preu indicatiu del  
USE  preu indicatiu (2451) 

mercat, preu representatiu de — (2451) 

mercat, producte retirat del  
USE  prima per no-comercialització (5611) 

mercat, protecció del — (2006) 

mercat, quota de  
USE  repartiment del mercat (4031) 

mercat regional  
MT  2006 política comercial  
UF  mercat local  
BT1  mercat interior  

BT2  mercat  

mercat reglamentat  
MT  2411 economia monetària  
UF  mercat oficial  
BT1  mercat de canvis  

BT2  política de canvis  

mercat, regularització del — (2006) 

mercat, repartiment del — (4031) 

mercat, retirada del — (2006) 

mercat, retirada preventiva del  
USE  retirada del mercat (2006) 

mercat, sanejament del  
USE  regularització del mercat (2006) 

mercat, situació del  
USE  mercat (2006) 

mercat, sosteniment del — (2006) 

mercat únic  
MT  1016 construcció europea  
UF  mercat interior comunitari  
BT1  aprofundiment de la Unió Europea  
RT  lliure circulació de capitals  
RT  lliure circulació de mercaderies  
RT  lliure circulació de persones  
RT  lliure circulació de treballadors  
RT  lliure prestació de serveis  
RT  mercat interior  

mercat, vigilància del — (2006) 

mercenari  
MT  0821 defensa  
BT1  exèrcit  

merceria  
MT  6841 indústria del cuir i indústria tèxtil  
BT1  indústria tèxtil  

merchandising  
SN  Conjunt de tècniques dirigides a fer que un pro-

ducte o un servei sigui al més atractiu possible 
als ulls del consumidor.  

MT  2031 comercialització  
UF  valoració del producte  
BT1  comercialització  
NT1  llançament d’un producte  
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Mercosul  
USE  Mercosur (7616) 

Mercosur  
MT  7616 organitzacions extraeuropees  
UF  Mercat Comú de l’Amèrica del Sud  
UF  Mercosul  
UF  mercat comú del sud  
BT1  organització llatinoamericana  
RT  països del Mercosur  

Mercosur, països del — (7231) 

mercuri  
MT  6816 metal·lúrgia i siderúrgia  
BT1  metall no ferrós  

BT2  metall  

mercuri, contaminació pel  
USE  contaminació per metalls (5216) 

meridional, Àfrica — (7221) 

meridional, Alföld — (7211) 

meridional, Àsia  
USE  Àsia del Sud (7226) 

Meridional, Bohèmia — (7211) 

meridional, Comunitat de Desenvolupament de 
l’Àfrica  
USE  Comunitat per al Desenvolupament de l’Àfri-

ca austral (7616) 

Meridional, Dinamarca  
USE  Syddanmark (7211) 

Meridional, Egea — (7211) 

meridional, Eslovènia  
USE  Eslovènia sud-oriental (7211) 

meridional, Estònia — (7211) 

meridional, Europa — (7206) 

Meridional, Finlàndia — (7211) 

meridional, Fòrum del Pacífic  
USE  Fòrum de les illes del Pacífic (7616) 

Meridional, Holanda — (7211) 

Meridional, Jutlàndia  
USE  Syddanmark (7211) 

meridional, Mercat Comú per a l’Àfrica oriental i  
USE  Mercat Comú de l’Àfrica oriental i austral 

(7616) 

meridional, Moràvia — (7211) 

meridional, plana  
USE  Alföld meridional (7211) 

Meridional, Suècia — (7211) 

meridional, Transdanubi — (7211) 

meridional, Unió Duanera de l’Àfrica — (7616) 

meritació de l’impost  
USE  recaptació d’impostos (2446) 

*Merlès, Santa Maria de  — (7211+9999) 

més afavorida, clàusula de nació  
USE  nació més afavorida (2021) 

més afavorida, nació — (2021) 

més afavorida, tracte de nació  
USE  nació més afavorida (2021) 

més industrialitzats, grup de països — (7621) 

mesa del parlament  
MT  0421 parlament  
BT1  composició del parlament  
NT1  president del parlament  
NT1  qüestor  
NT1  vicepresident del parlament  
RT  mesa del PE  

mesa del PE  
MT  1006 institucions de la Unió Europea i funció 

pública europea  
UF  Conferència de Presidents i de Qüestors  
BT1  Parlament Europeu  

BT2  institució comunitària  
NT1  president PE  
NT1  qüestor PE  
NT1  vicepresident PE  
RT  mesa del parlament  

mesa electoral  
MT  0416 procediment electoral i sistema de votació  
UF  local electoral  
UF  oficina electoral  
BT1  votació  

messes  
USE  recol·lecció (5621) 

mestall  
MT  6006 productes d’origen vegetal  
UF  mitgenc  
BT1  cereal  

mestre  
USE  personal docent (3216) 

mestre de taller  
USE  supervisor (4411) 

mestressa de casa  
MT  2816 demografia i població  
BT1  llar  

BT2  composició de la població  
RT  economia domèstica  

mesura administrativa  
USE  acte administratiu (0436) 

mesura agromonetària  
USE  política monetària agrícola (5606) 

mesura antidúmping  
MT  4031 competència  
BT1  legislació antidúmping  

BT2  dret de la competència  

mesura, aparell de — (6821) 

mesura cautelar  
USE  ordre comminatòria (1221) 

mesura d’efecte equivalent  
SN  Que té un efecte equivalent als drets de duana 

o a les restriccions quantitatives a la importació.  
MT  2021 comerç internacional  
BT1  obstacle no aranzelari  

BT2  restricció dels intercanvis  
RT  comerç equitatiu  
RT  drets de duana  

mesura de protecció de testimonis  
USE  protecció de testimonis (1221) 

mesura de salvaguarda  
USE  clàusula de salvaguarda (0806) 

(mesura financera), ICM  
USE  import compensatori monetari (5606) 

mesura, instrument de  
USE  aparell de mesura (6821) 

mesura nacional d’execució  
USE  transposició de la legislació comunitària 

(1011) 

*mesura penal alternativa  
*USE  pena substitutòria (1216) 

mesura transitòria CE  
USE  període de transició CE (1016) 

mesura, unitat de  
USE  pesos i mesures (6411) 

mesurament de la Terra  
USE  geodèsia (3606) 

mesurament geodèsic  
USE  geodèsia (3606) 

mesures, ciència de les  
USE  metrologia (3606) 

mesures en matèria d’inversions relacionades 
amb el comerç  
USE  TRIMS (2021) 

Mesures i Materials de Referència, Institut de  
USE  Centre Comú d’Investigació (1006) 

mesures, pesos i — (6411) 

mesures, sistema de  
USE  metrologia (3606) 

mesures, sistema de pesos i de  
USE  metrologia (3606) 

mesures transitòries CE  
USE  període de transició CE (1016) 

metà  
USE  hidrocarbur (6616) 
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metall  
MT  6816 metal·lúrgia i siderúrgia  
NT1  aliatge  
NT1  ferroaliatge  
NT1  metall especial  
NT1  metall ferrós  

NT2  ferro  
NT1  metall no ferrós  

NT2  alumini  
NT2  antimoni  
NT2  beril·li  
NT2  bismut  
NT2  cadmi  
NT2  calci  
NT2  cobalt  
NT2  coure  
NT2  crom  
NT2  estany (metall)  
NT2  magnesi  
NT2  manganès  
NT2  mercuri  
NT2  molibdè  
NT2  níquel  
NT2  plom  
NT2  potassi  
NT2  sodi  
NT2  tàntal  
NT2  titani  
NT2  tungstè  
NT2  vanadi  
NT2  zinc  

NT1  metall pesant  
NT1  metall preciós  

NT2  or  
NT2  plata  
NT2  platí  

NT1  semimetall  
RT  contaminació per metalls  
RT  element químic  
RT  oligoelement  
RT  producte miner  

metall especial  
MT  6816 metal·lúrgia i siderúrgia  
UF  gal·li  
UF  germani  
BT1  metall  

(metall), estany — (6816) 

metall, estiratge del  
USE  treball dels metalls (6816) 

metall ferrós  
MT  6816 metal·lúrgia i siderúrgia  
BT1  metall  
NT1  ferro  
RT  mineral de ferro  

metall, fusió del  
USE  treball dels metalls (6816) 

metall no ferrós  
MT  6816 metal·lúrgia i siderúrgia  
UF  zirconi  
BT1  metall  
NT1  alumini  
NT1  antimoni  
NT1  beril·li  
NT1  bismut  
NT1  cadmi  
NT1  calci  

NT1  cobalt  
NT1  coure  
NT1  crom  
NT1  estany (metall)  
NT1  magnesi  
NT1  manganès  
NT1  mercuri  
NT1  molibdè  
NT1  níquel  
NT1  plom  
NT1  potassi  
NT1  sodi  
NT1  tàntal  
NT1  titani  
NT1  tungstè  
NT1  vanadi  
NT1  zinc  
RT  mineral no ferrós  
RT  plutoni  
RT  urani  

metall pesant  
MT  6816 metal·lúrgia i siderúrgia  
BT1  metall  
RT  contaminant  
RT  fangs de depuració  

metall preciós  
MT  6816 metal·lúrgia i siderúrgia  
BT1  metall  
NT1  or  
NT1  plata  
NT1  platí  
RT  pedra preciosa  

metall, tecnologia del  
USE  indústria metal·lúrgica (6816) 

metalls, acabat de  
USE  revestiment de metalls (6816) 

metalls, anodització de  
USE  revestiment de metalls (6816) 

metalls, contaminació per — (5216) 

metalls, revestiment de — (6816) 

metalls, tractament dels  
USE  treball dels metalls (6816) 

metalls, transformació de  
USE  treball dels metalls (6816) 

metalls, treball dels — (6816) 

metàl·lic, mineral — (6611) 

metàl·lic, mineral no — (6611) 

metàl·lic, mobiliari — (6816) 

metàl·lic, moble  
USE  mobiliari metàl·lic (6816) 

metàl·lic, producte — (6816) 

metàl·lic, rebuig  
USE  residu industrial (5216) 

metàl·lic, residu — (5216) 

metàl·lic, subproducte — (6816) 

metàl·lic, tub  
USE  tub (6411) 

metàl·lica, construcció — (6831) 

*metàl·lica, deixalla   
*USE  residu industrial (5216) 

metàl·lica, estructura  
USE  construcció metàl·lica (6831) 

metàl·lica, fusteria — (6816) 

metàl·lica, xapa  
USE  xapa (6411) 

metal·loide  
MT  6811 química  
UF  no-metall  
BT1  element químic  

metal·lúrgia  
USE  treball dels metalls (6816) 

metal·lúrgic, producte  
USE  producte metàl·lic (6816) 

metal·lúrgic, subproducte  
USE  subproducte metàl·lic (6816) 

metal·lúrgica, indústria — (6816) 

metaner  
USE  vaixell cisterna (4821) 

metanol  
MT  6606 política energètica  
UF  alcohol metílic  
BT1  combustible d’alcohol  

BT2  combustible substitutiu  
BT3  política energètica  

RT  alcohol químic  

meteorologia  
SN  Estudi científic dels fenòmens atmosfèrics.  
MT  3606 ciències naturals i aplicades  
UF  ciència de l’atmosfera  
UF  previsió metereològica  
BT1  ciències de la terra  
NT1  climatologia  

NT2  bioclimatologia  
RT  clima  
RT  condicions atmosfèriques  
RT  Organització Meteorològica Mundial  

Meteorològica Mundial, Organització — 
(7606) 

metereològica, previsió  
USE  meteorologia (3606) 

metge  
MT  2841 sanitat  
UF  metge de medicina general  
UF  metge especialista  
BT1  professió sanitària  
RT  voluntari internacional  

metge de medicina general  
USE  metge (2841) 
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metge especialista  
USE  metge (2841) 

Metges, Col·legi Oficial de  
USE  col·legi professional (4426) 

metges, formació de  
USE  ensenyament mèdic (3211) 

Metges sense fronteres  
USE  voluntari internacional (0811) 

metílic, alcohol  
USE  metanol (6606) 

mètode anticonceptiu  
USE  contracepció (2806) 

mètode comunitari  
SN  Mètode institucional que fa servir els mecanis-

mes del primer pilar de la UE, a diferència del 
mètode o la cooperació intergovernamental que 
s’utilitza per als altres pilars.  

MT  1016 construcció europea  
BT1  Comunitat Europea  

BT2  comunitats europees  
BT3  Unió Europea  

RT  acte comunitari  
RT  instrument jurídic intergovernamental  

mètode d’aprenentatge  
MT  4406 ocupació  
UF  tècnica d’aprenentatge  
BT1  formació professional contínua  

BT2  formació professional  
NT1  mètode de lectura ràpida  
NT1  mètode mnemotècnic  
RT  adquisició de coneixements  
RT  mètode pedagògic  

mètode d’avaluació  
MT  6416 investigació i propietat intel·lectual  
UF  mètode de valoració  
BT1  mètode d’investigació  

BT2  investigació  
RT  avaluació de projectes  
RT  avaluació tecnològica  

mètode d’investigació  
MT  6416 investigació i propietat intel·lectual  
UF  metodologia  
BT1  investigació  
NT1  anàlisi comparativa  
NT1  anàlisi de les causes  
NT1  anàlisi qualitativa  

NT2  traçabilitat  
NT1  anàlisi quantitativa  
NT1  mètode d’avaluació  
NT1  observació  
NT1  principi de precaució  
NT1  simulació  
RT  estadística  
RT  estudi de casos  
RT  estudi de viabilitat  
RT  mètode estadístic  
RT  pesos i mesures  
RT  teledetecció  

mètode de lectura ràpida  
MT  4406 ocupació  

BT1  mètode d’aprenentatge  
BT2  formació professional contínua  
BT3  formació professional  

mètode de memorització  
USE  mètode mnemotècnic (4406) 

mètode de valoració  
USE  mètode d’avaluació (6416) 

mètode estadístic  
MT  1631 anàlisi econòmica  
UF  harmonització estadística  
UF  metodologia estadística  
BT1  estadística  
RT  mètode d’investigació  

mètode intergovernamental  
USE  cooperació intergovernamental UE (1016) 

mètode mnemotècnic  
MT  4406 ocupació  
UF  mètode de memorització  
UF  tècnica de memorització  
BT1  mètode d’aprenentatge  

BT2  formació professional contínua  
BT3  formació professional  

mètode obert de coordinació  
SN  Mètode que té per objectiu establir i definir ori-

entacions i objectius comuns, establir indicadors 
i determinar les millors pràctiques en els àmbits 
en què la UE no té competències, les comparteix 
o en té per adoptar mesures de suport.  

MT  1011 dret de la Unió Europea  
UF  MAC  
BT1  ordre jurídic comunitari  
RT  autoregulació  
RT  política social europea  

mètode pedagògic  
MT  3206 educació  
UF  pedagogia  
UF  teoria de l’educació  
NT1  educació a domicili  
NT1  educació no formal  
NT1  ensenyament a distància  
NT1  ensenyament automatitzat  
NT1  nova pedagogia  
RT  mètode d’aprenentatge  

mètode pressupostari  
USE  procediment pressupostari (2441) 

mètodes de dopatge  
USE  dopatge (2826) 

metodologia  
USE  mètode d’investigació (6416) 

metodologia estadística  
USE  mètode estadístic (1631) 

metodologia jurídica  
MT  1206 fonts i branques del dret  
BT1  ciència jurídica  

Metohija, Kosovo i  
USE  Kosovo (7206) 

metro  
MT  4811 organització dels transports  
UF  metropolità  
BT1  transport urbà  

BT2  organització dels transports  
RT  transport subterrani  
RT  vehicle sobre carrils  

metrologia  
MT  3606 ciències naturals i aplicades  
UF  ciència de les mesures  
UF  dosimetria  
UF  sistema de mesures  
UF  sistema de pesos i de mesures  
BT1  ciències aplicades  
RT  aparell de mesura  

metròpoli  
MT  2846 urbanisme i construcció  
UF  àrea metropolitana  
UF  gran ciutat  
*UF  *metròpolis  
BT1  ciutat  

BT2  aglomeració urbana  
BT3  aglomeració  

*metròpolis  
*USE  metròpoli (2846) 

metropolità  
USE  metro (4811) 

*metropolità, àmbit  — (1606) 

metropolitana, àrea  
USE  metròpoli (2846) 

Mèxic  
MT  7216 Amèrica  
MT  7231 geografia econòmica  
MT  7236 geografia política  
UF  Estats Units Mexicans  
BT1  Amèrica del Nord  
BT1  país de l’APEC  
BT1  país del TLCAN  
BT1  països de l’ALADI  
BT1  països de l’OCDE  
BT1  països del SELA  
BT1  països de l’OEA  

Mexicans, Estats Units  
USE  Mèxic (7216+7231+7236) 

Mezzogiorno  
MT  1616 regió i política regional  
BT1  regió desfavorida  

BT2  regió econòmica  
RT  agricultura mediterrània  
RT  regions d’Itàlia  

mico  
USE  simi (5211) 

micosi  
USE  malaltia de la pell (2841) 

microbiologia  
USE  biologia (3606) 

microcirurgia  
USE  cirurgia (2841) 
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microcontaminant  
USE  contaminant (5216) 

microcòpia  
USE  microforma (3221) 

microcrèdit  
MT  2416 institucions financeres i de crèdit  
BT1  crèdit  
RT  ajuda a les persones necessitades  
RT  ajuda financera  
RT  microfinançament  
RT  pobresa  

microeconomia  
SN  Part de la teoria econòmica que estudia els com-

portaments individuals dels agents econòmics.  
MT  1631 anàlisi econòmica  
BT1  anàlisi econòmica  
RT  ciència econòmica  
RT  economia  
RT  empresa  

microelectrònica  
MT  6826 electrònica i electrotècnia  
BT1  indústria electrònica  
RT  electrònica  
RT  indústria de la comunicació  
RT  nanotecnologia  

microempresa  
SN  Empresa de menys de deu treballadors.  
MT  4011 tipus d’empresa  
BT1  empresa petita  

BT2  petita i mitjana empresa  
BT3  dimensió de l’empresa  

RT  empresa naixent  

microfilm  
USE  microforma (3221) 

microfinançament  
MT  2426 finançament i inversió  
BT1  finançament  
RT  microcrèdit  

microfitxa  
USE  microforma (3221) 

microforma  
MT  3221 documentació  
UF  microcòpia  
UF  microfilm  
UF  microfitxa  
UF  microfotografia  
BT1  document  

microfotografia  
USE  microforma (3221) 

Micronèsia  
SN  Designa la part d’Oceania situada al Pacífic Nord 

que comprèn unes dues mil illes. Per referir-se 
a l’estat, utilitzarem “estats federats de Micro-
nèsia”.  

MT  7226 Àsia-Oceania  
BT1  Oceania  
NT1  illes Carolines  

NT2  Estats Federats de Micronèsia  
NT1  illes Mariannes  

NT2  illa de Guam  
NT1  illes Marshall  

NT1  illes Palau  
NT1  Kiribati  
NT1  Nauru  

Micronèsia, Estats Federats de — (7226+7231) 

microones, radiació de  
USE  radiació no ionitzant (5216) 

microordinador  
MT  3236 informàtica i tractament de dades  
UF  ordinador individual  
UF  ordinador personal  
UF  ordinador portàtil  
BT1  ordinador  

BT2  equip informàtic  
BT3  indústria informàtica  

RT  informàtica domèstica  

microorganisme  
MT  3606 ciències naturals i aplicades  
BT1  biologia  

BT2  ciències biològiques  

microscopi  
USE  aparell científic (6821) 

mida, calçat a  
USE  indústria del calçat (6841) 

Midi-Pyrénées  
USE  Migdia-Pirineus (7211) 

Midlands de l’Est  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
UF  Midlands orientals  
BT1  Anglaterra  

BT2  regions de la Gran Bretanya  

Midlands de l’Oest  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
UF  Midlands occidentals  
BT1  Anglaterra  

BT2  regions de la Gran Bretanya  

Midlands occidentals  
USE  Midlands de l’Oest (7211) 

Midlands orientals  
USE  Midlands de l’Est (7211) 

midó  
MT  6026 productes alimentaris  
UF  fècula  
UF  midó industrial  
UF  producte amilaci  
UF  tapioca  
BT1  producte alimentari complex  
RT  agent de textura  
RT  mandioca  
RT  patata  

midó industrial  
USE  midó (6026) 

Midtjylland  
SN  Creada l’1 de gener de 2007, la regió agrupa els 

antics districtes de Ringkøbing i Århus i també 
una part dels districtes de Viborg i Vejle.  

MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
UF  Aarhus  
UF  Århus  

UF  Jutlàndia Central  
UF  Ringkøbing  
BT1  regions de Dinamarca  

*Mieres  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Garrotxa  

MIGA  
USE  Organisme Multilateral de Garantia d’Inver-

sions (7606) 

Migdia-Pirineus  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
UF  Midi-Pyrénées  
BT1  regions de França  

migració  
MT  2811 moviments migratoris  
UF  taxa de migració  
NT1  corrent migratori  
NT1  diàspora  
NT1  emigració  

NT2  èxode intel·lectual  
NT1  immigració  
NT1  migració comunitària  
NT1  migració de repoblació  
NT1  migració de retorn  
*NT1  *migració extracomunitària  
NT1  migració familiar  

NT2  fill de migrant  
NT1  migració femenina  
NT1  migració forçosa  

NT2  trasllat de població  
NT1  migració fronterera  
NT1  migració professional  
NT1  migrant  
NT1  mobilitat geogràfica  
NT1  política migratòria  

NT2  ajuda al retorn  
NT2  control de les migracions  
NT3  migració il·legal  

NT2  integració dels migrants  
NT2  política migratòria comunitària  

RT  Organització Internacional per a les Migracions  

migració alternant  
USE  moviment pendular (2811) 

migració clandestina  
USE  migració il·legal (2811) 

migració comunitària  
MT  2811 moviments migratoris  
UF  migració intracomunitària  
UF  migrant comunitari  
BT1  migració  

migració de repoblació  
MT  2811 moviments migratoris  
UF  nou assentament  
BT1  migració  

migració de retorn  
SN  Retorn del migrant al lloc de naixement o a l’úl-

tim lloc de residència.  
MT  2811 moviments migratoris  
UF  repatriació  
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UF  repatriat  
BT1  migració  
RT  treballador migrant  

migració de temporada  
MT  2811 moviments migratoris  
UF  migració estacional  
BT1  migració interior  
RT  treballador de temporada  
RT  turisme  

migració de treball  
USE  migració professional (2811) 

migració estacional  
USE  migració de temporada (2811) 

*migració extracomunitària  
*MT  2811 moviments migratoris  
*BT1  migració  

migració familiar  
MT  2811 moviments migratoris  
UF  reagrupament familiar  
UF  reunificació familiar  
BT1  migració  
NT1  fill de migrant  
RT  dret d’estrangeria  

migració femenina  
MT  2811 moviments migratoris  
UF  dona migrant  
BT1  migració  

migració forçosa  
MT  2811 moviments migratoris  
BT1  migració  
NT1  trasllat de població  
RT  llibertat de circulació  
RT  refugiat  

migració fronterera  
MT  2811 moviments migratoris  
BT1  migració  
RT  treballador fronterer  

migració il·legal  
MT  2811 moviments migratoris  
UF  immigració il·legal  
UF  migració clandestina  
BT1  control de les migracions  

BT2  política migratòria  
BT3  migració  

RT  matrimoni de conveniència  

migració interior  
MT  2811 moviments migratoris  
UF  migració interna  
NT1  migració de temporada  
NT1  migració interurbana  
NT1  migració intraurbana  
NT1  migració rural  
NT1  migració rural-urbana  
NT1  moviment pendular  
NT1  nomadisme  

migració interna  
USE  migració interior (2811) 

migració interurbana  
MT  2811 moviments migratoris  
BT1  migració interior  

migració intracomunitària  
USE  migració comunitària (2811) 

migració intraurbana  
MT  2811 moviments migratoris  
BT1  migració interior  

migració professional  
MT  2811 moviments migratoris  
UF  migració de treball  
BT1  migració  
RT  dret d’establiment  
RT  lliure circulació de treballadors  
RT  treballador fronterer  

migració rural  
MT  2811 moviments migratoris  
UF  despoblament rural  
UF  èxode rural  
BT1  migració interior  
RT  subpoblació  

migració rural-urbana  
MT  2811 moviments migratoris  
BT1  migració interior  
RT  concentració de la població  
RT  relació camp-ciutat  

migració, taxa de  
USE  migració (2811) 

Migracions (CIM), Comitè Intergovernamental 
per a les  
USE  Organització Internacional per a les Migra-

cions (7621) 

migracions, control de les — (2811) 

Migracions Europees (CIME), Comitè Intergover-
namental per a les  
USE  Organització Internacional per a les Migra-

cions (7621) 

Migracions, Organització Internacional per a 
les — (7621) 

migrant  
MT  2811 moviments migratoris  
UF  emigrant  
UF  emigrat  
UF  immigrant  
UF  immigrat  
BT1  migració  
RT  atur dels treballadors migrants  
RT  treballador migrant  

migrant comunitari  
USE  migració comunitària (2811) 

migrant de la segona generació  
USE  fill de migrant (2811) 

migrant de la tercera generació  
USE  fill de migrant (2811) 

migrant, dona  
USE  migració femenina (2811) 

migrant, fill de — (2811) 

migrant, treballador — (4411) 

migrants, assimilació dels  
USE  integració dels migrants (2811) 

migrants, atur dels treballadors — (4406) 

migrants, integració dels — (2811) 

migratori, corrent — (2811) 

migratori, flux  
USE  corrent migratori (2811) 

migratori, moviment  
USE  corrent migratori (2811) 

migratori, ocell  
USE  ocell (5211) 

migratòria comunitària, política — (2811) 

migratòria, política — (2811) 

*Mijaran, Vielha e  — (7211+9999) 

*Milà, el  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Camp  

milícia  
USE  exèrcit (0821) 

militant polític  
MT  0411 partit polític  
UF  afiliat a un partit  
BT1  organització dels partits  

militar  
USE  exèrcit (0821) 

militar, acadèmia  
USE  instrucció militar (0821) 

militar, aeronàutica  
USE  aviació militar (0821) 

militar, agressió  
USE  intervenció militar (0816) 

militar, ajuda  
USE  cooperació militar (0811) 

militar, aviació — (0821) 

militar, avió  
USE  aviació militar (0821) 

militar, base — (0821) 

militar, cementiri — (2846) 

militar, ciència — (0821) 

militar, codi  
USE  dret militar (0821) 

militar, conseller  
USE  forces a l’estranger (0821) 
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militar, cooperació — (0811) 

militar de la dona, servei — (0821) 

Militar de la UE, Comitè — (1016) 

militar de la UE, missió  
USE  missió militar de la Unió Europea (1016) 

militar de la UE, operació  
USE  missió militar de la Unió Europea (1016) 

Militar de la Unió Europea, Comitè  
USE  Comitè Militar de la UE (1016) 

militar de la Unió Europea, missió — (1016) 

militar de la Unió Europea, operació  
USE  missió militar de la Unió Europea (1016) 

militar, dictadura  
USE  règim militar (0406) 

militar, disciplina — (0821) 

militar, dret — (0821) 

militar, dret penal — (1216) 

militar, entrenament  
USE  instrucció militar (0821) 

militar, equip  
USE  armament (0821) 

militar, equipament  
USE  armament (0821) 

militar estrangera, base  
USE  base militar (0821) 

militar europeu, Cos  
USE  Cos d’Exèrcit Europeu (7611) 

militar femení, servei  
USE  servei militar de la dona (0821) 

militar, força de natura — (0821) 

militar, instal·lació  
USE  base militar (0821) 

militar, institut armat de natura  
USE  força de natura militar (0821) 

militar, instrucció — (0821) 

militar, intervenció — (0816) 

militar, investigació — (6416) 

militar, junta  
USE  règim militar (0406) 

militar, jurisdicció — (1226) 

militar, justícia penal  
USE  dret penal militar (1216) 

militar, marina  
USE  marina de guerra (0821) 

militar, material  
USE  armament (0821) 

militar, ocupació — (0816) 

militar, personal — (0821) 

militar, policia  
USE  força de natura militar (0821) 

militar, política  
USE  política de defensa (0821) 

militar, preparació  
USE  instrucció militar (0821) 

militar, pressupost  
USE  pressupost de defensa (0821) 

militar, programa  
USE  política de defensa (0821) 

militar, règim — (0406) 

militar, sanció — (0806) 

militar, secret — (0821) 

militar, servei — (0821) 

militar, tribunal  
USE  jurisdicció militar (1226) 

militarisme  
MT  0431 vida política i seguretat pública  
BT1  moviments d’opinió  
RT  règim militar  

militarització de l’espai  
MT  0816 equilibri internacional  
BT1  seguretat internacional  
RT  arma de l’espai  
RT  indústria aeroespacial  
RT  utilització de l’espai  

militars, despeses  
USE  despeses de defensa (0821) 

militars, maniobres — (0821) 

mill  
MT  6006 productes d’origen vegetal  
BT1  cereal  

milles, zona de 12  
USE  aigües territorials (1231) 

milles, zona de 200  
USE  zona econòmica exclusiva (1231) 

millora d’habitatge  
MT  2846 urbanisme i construcció  
UF  modernització d’edifici  
UF  modernització de l’habitatge  
UF  modernització de l’hàbitat  
UF  renovació de l’habitatge  
UF  renovació de l’hàbitat  
UF  restauració de façanes  
BT1  política de l’habitatge  
RT  renovació urbana  

millora de la producció  
MT  6406 producció  
UF  objectiu de qualitat  
BT1  política de producció  
RT  qualitat del producte  

millora de les condicions de treball  
USE  humanització del treball (4416) 

millora de les condicions de vida  
USE  condició de vida (2821) 

millora de les condicions de vida i de treball, 
Fundació europea per a la — (1006) 

millora de les plantes  
MT  5606 política agrària  
BT1  investigació agronòmica  

BT2  política agrària  
RT  novetat vegetal  
RT  planta transgènica  
RT  producció vegetal  

millora del medi ambient  
USE  qualitat del medi ambient (5206) 

millora del sòl  
MT  5621 explotació agrícola del sòl  
BT1  tècnica de conreu  
NT1  adob del sòl  
NT1  ordenació hidroagrícola  

NT2  irrigació  
RT  ciència del sòl  
RT  productivitat de les terres  
RT  recurs del sòl  

millora forestal  
USE  ordenació forestal (5636) 

millora material, pla de  
USE  pla de desenvolupament agrícola (5606) 

mina  
USE  explotació minera (6611) 

mina antipersones  
USE  arma antipersones (0821) 

mina d’hulla  
USE  mineria del carbó (6611) 

mina, material de  
USE  material de perforació profunda (6611) 

mina terrestre  
USE  arma antipersones (0821) 

miner  
MT  4411 mercat laboral  
BT1  obrer especialitzat  

BT2  obrer  
BT3  categoria socioprofessional  

miner, jaciment  
USE  jaciment de mineral (6611) 

miner, producte — (6611) 

miner, recurs  
USE  recurs mineral (5211) 
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minera, conca  
USE  mineria del carbó (6611) 

minera, explotació — (6611) 

minera, extracció — (6611) 

minera, indústria — (6611) 

minera, investigació  
USE  prospecció minera (6611) 

minera, producció — (6611) 

minera, prospecció — (6611) 

minera, tècnica d’extracció  
USE  extracció minera (6611) 

mineral  
USE  producte miner (6611) 

mineral, aigua — (6021) 

mineral, compost — (6811) 

mineral de ferro  
MT  6611 indústries carbonera i minera  
BT1  mineral metàl·lic  

BT2  producte miner  
RT  metall ferrós  

mineral, explotació del — (6611) 

mineral, jaciment de — (6611) 

mineral metàl·lic  
MT  6611 indústries carbonera i minera  
BT1  producte miner  
NT1  mineral de ferro  
NT1  mineral no ferrós  

NT2  bauxita  

mineral no ferrós  
MT  6611 indústries carbonera i minera  
BT1  mineral metàl·lic  

BT2  producte miner  
NT1  bauxita  
RT  metall no ferrós  

mineral no metàl·lic  
MT  6611 indústries carbonera i minera  
BT1  producte miner  
NT1  amiant  
NT1  fosfat  
NT1  potassa  
NT1  sal  
NT1  sofre  

mineral, oli — (6616) 

mineral, producte químic  
USE  producte químic inorgànic (6811) 

mineral, recurs — (5211) 

mineral, reducció del  
USE  tractament del mineral (6611) 

mineral submarí, recurs — (5211) 

mineral, tractament del — (6611) 

mineralogia  
MT  3606 ciències naturals i aplicades  
BT1  geologia  

BT2  ciències de la terra  
RT  compost mineral  
RT  producte miner  
RT  recurs mineral  

mineria del carbó  
MT  6611 indústries carbonera i minera  
UF  conca minera  
UF  explotació carbonera  
UF  mina d’hulla  
BT1  indústria carbonera  

miners, Sistema d’ajuda als productes  
USE  Sysmin (1016) 

mines, ajuda a la retirada de  
USE  acció antimines (0816) 

mines, lluita contra les  
USE  acció antimines (0816) 

minifundi  
USE  explotació petita (5616) 

mínim de subsistència, ingrés — (2826) 

mínim, estoc — (4021) 

mínim garantit, ingrés  
USE  ingrés mínim de subsistència (2826) 

mínim garantit, preu — (2451) 

mínim interprofessional, salari  
USE  salari mínim (4421) 

mínim, preu — (2451) 

mínim, salari — (4421) 

mínim social garantit  
USE  ingrés mínim de subsistència (2826) 

mínim social, ingrés  
USE  ingrés mínim de subsistència (2826) 

mínima, velocitat  
USE  reglamentació de la velocitat (4806) 

miniordinador  
USE  ordinador (3236) 

ministeri  
MT  0436 poder executiu i administració pública  
BT1  administració central  

BT2  administració pública  

ministeri fiscal  
MT  1226 organització de la justícia  
UF  fiscal  
UF  fiscal general de l’estat  
UF  ministeri públic fiscal  
BT1  professió jurídica  
RT  intervenció del ministeri fiscal  

ministeri fiscal, intervenció del — (1221) 

ministeri públic fiscal  
USE  ministeri fiscal (1226) 

ministerial, ordre  
USE  decret (1206) 

ministerial, reajust — (0431) 

ministerial, responsabilitat — (0436) 

ministre  
MT  0436 poder executiu i administració pública  
BT1  Govern  

BT2  Executiu  
RT  conferència de ministres  

ministre, primer  
USE  cap del Govern (0436) 

ministres ACP-CE, consell de — (1016) 

ministres, conferència de — (0806) 

ministres, consell de — (0436) 

Ministres de Transports, Conferència Europea 
de — (7621) 

ministres Eureka, Conferència de  
USE  Eureka (6416) 

Ministres Europeu, Consell de  
USE  Consell de la Unió Europea (1006) 

ministres, president del Consell de  
USE  cap del Govern (0436) 

Minitel  
USE  videografia interactiva (3226) 

*minoria d’edat  
*USE  minoritat (1211) 

minoria d’edat en dret penal  
USE  responsabilitat criminal (1216) 

minoria ètnica  
USE  grup ètnic (2821) 

minoria lingüística  
USE  grup lingüístic (2821) 

minoria nacional  
MT  1236 drets i llibertats  
BT1  protecció de les minories  

BT2  lluita contra la discriminació  
RT  diferència cultural  

minoria política  
MT  0431 vida política i seguretat pública  
BT1  política  
NT1  partit frontissa  

minoria religiosa  
USE  grup religiós (2821) 

minoria sexual  
MT  1236 drets i llibertats  
UF  homosexual  
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UF  transsexual  
BT1  discriminació basada en l’orientació sexual  

BT2  lluita contra la discriminació  
RT  igualtat de tracte  
RT  unió civil  

minories, drets de les — (1236) 

minories, protecció de les — (1236) 

minories sexuals, discriminació de les  
USE  discriminació basada en l’orientació sexual 

(1236) 

minorista  
USE  comerç al detall (2036) 

minoritària, llengua — (3611) 

*minoritària, malaltia   
*USE  *malaltia rara (2841) 

minoritat  
MT  1211 dret civil  
*UF  *minoria d’edat  
BT1  capacitat jurídica  

BT2  estatut jurídic  
BT3  dret civil  

RT  jurisdicció de menors  
RT  responsabilitat criminal  

minusvàlid  
USE  discapacitat (2826) 

minusvàlid físic  
USE  discapacitat físic (2826) 

minusvàlid psíquic  
USE  discapacitat psíquic (2826) 

minusvàlid, treballador — (4411) 

minusvalidesa, discriminació per motiu de — 
(1236) 

minusvàlids, ajuda als  
USE  ajuda als discapacitats (2836) 

minusvàlids, atenció a  
USE  ajuda als discapacitats (2836) 

minusvàlids, discriminació cap als  
USE  discriminació per motiu de minusvalidesa 

(1236) 

minusvàlids, instal·lacions i serveis per a  
USE  mitjans per a discapacitats (2826) 

minusvàlids, lavabos per a  
USE  mitjans per a discapacitats (2826) 

minusvàlids, mitjans per a  
USE  mitjans per a discapacitats (2826) 

minusvàlids, rampa per a  
USE  mitjans per a discapacitats (2826) 

minusvàlids, telèfon per a  
USE  mitjans per a discapacitats (2826) 

*Miquel de Campmajor, Sant  — (7211+9999) 

*Miquel de Fluvià, Sant  — (7211+9999) 

Miquelon, col·lectivitat territorial de Saint-Pierre i  
USE  Saint-Pierre-et-Miquelon (7241) 

mirabolà  
USE  fruit de pinyol (6006) 

miraguà  
MT  6006 productes d’origen vegetal  
UF  capoc  
*UF  *miraguano  
BT1  planta tèxtil  

*miraguano  
*USE  miraguà (6006) 

*Miralcamp  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Pla d’Urgell  

*Miralles, Santa Maria de  — (7211+9999) 

*Miravet  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Ribera d’Ebre  

MIRV  
USE  míssil teledirigit (0821) 

MIS  
USE  sistema d’informació per a la gestió (4021) 

missatge electrònic  
USE  correu electrònic (3226) 

míssil  
MT  0821 defensa  
UF  míssil nuclear  
BT1  armament  
NT1  defensa antimíssil  
NT1  míssil balístic  
NT1  míssil intercontinental  
NT1  míssil teledirigit  
RT  euromíssil  
RT  tecnologia nuclear  

míssil antimíssil  
USE  defensa antimíssil (0821) 

míssil balístic  
MT  0821 defensa  
UF  IRBM  
UF  míssil mar-terra  
UF  míssil terra-terra  
BT1  míssil  

BT2  armament  

míssil guiat  
USE  míssil teledirigit (0821) 

míssil intercontinental  
MT  0821 defensa  
BT1  míssil  

BT2  armament  

míssil mar-terra  
USE  míssil balístic (0821) 

míssil nuclear  
USE  míssil (0821) 

míssil teledirigit  
MT  0821 defensa  
UF  MIRV  
UF  míssil guiat  
UF  vehicle de reentrada de capçals múltiples  
BT1  míssil  

BT2  armament  

míssil terra-terra  
USE  míssil balístic (0821) 

missió d’avaluació  
USE  missió d’observació (0806) 

missió d’observació  
MT  0806 política internacional  
UF  missió d’avaluació  
UF  missió d’observadors  
UF  missió de vigilància  
UF  visita de treball d’experts  
BT1  política internacional  

missió d’observadors  
USE  missió d’observació (0806) 

missió de policia de la UE  
SN  Força policíaca establerta en el marc de la PESD 

que participa en operacions internacionals de 
gestió civil de crisis i en la prevenció de con-
flictes.  

MT  1016 construcció europea  
UF  EUPM  
UF  EUPOL  
UF  MPUE  
UF  missió de policia de la Unió Europea  
UF  operació policial de la UE  
UF  operació policial de la Unió Europea  
UF  operació policíaca de la UE  
UF  operació policíaca de la Unió Europea  
BT1  PESD  

BT2  PESC  
BT3  Unió Europea  

RT  manteniment de la pau  
RT  policia  
RT  prevenció de conflictes  

missió de policia de la Unió Europea  
USE  missió de policia de la UE (1016) 

missió de vigilància  
USE  missió d’observació (0806) 

missió diplomàtica  
USE  representació diplomàtica (0806) 

missió diplomàtica, personal de  
USE  professió diplomàtica (0806) 

missió militar de la UE  
USE  missió militar de la Unió Europea (1016) 
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missió militar de la Unió Europea  
MT  1016 construcció europea  
UF  missió militar de la UE  
UF  operació militar de la UE  
UF  operació militar de la Unió Europea  
BT1  PESD  

BT2  PESC  
BT3  Unió Europea  

RT  intervenció militar  
RT  prevenció de conflictes  

mitgenc  
USE  mestall (6006) 

mitilicultura  
USE  cria de mol·luscs (5641) 

míting electoral  
USE  propaganda electoral (0416) 

mitjà al productor, preu  
USE  preu al productor (2451) 

mitjà d’ensenyament  
USE  material d’ensenyament (3216) 

mitjà d’informació  
USE  informació (3231) 

mitjà de comunicació  
MT  3226 comunicació  
NT1  mitjà de comunicació de masses  

NT2  banda de freqüències  
NT2  mitjà de comunicació comercial  
NT2  mitjà de comunicació local  
NT2  mitjà de comunicació privat  
NT2  premsa  
NT3  agència de premsa  
NT3  empresa periodística  
NT3  premsa política  
NT3  publicació científica  

NT2  radiodifusió  
NT2  televisió  
NT3  teledistribució  
NT3  televisió d’alta definició  
NT3  televisió de pagament  
NT3  televisió europea  

RT  sistema d’informació  

mitjà de comunicació comercial  
MT  3226 comunicació  
UF  ràdio comercial  
UF  televisió comercial  
BT1  mitjà de comunicació de masses  

BT2  mitjà de comunicació  

mitjà de comunicació de masses  
MT  3226 comunicació  
UF  mass media  
BT1  mitjà de comunicació  
NT1  banda de freqüències  
NT1  mitjà de comunicació comercial  
NT1  mitjà de comunicació local  
NT1  mitjà de comunicació privat  
NT1  premsa  

NT2  agència de premsa  
NT2  empresa periodística  
NT2  premsa política  
NT2  publicació científica  

NT1  radiodifusió  
NT1  televisió  

NT2  teledistribució  

NT2  televisió d’alta definició  
NT2  televisió de pagament  
NT2  televisió europea  

RT  comunicació de masses  
RT  ensenyament a distància  

mitjà de comunicació local  
MT  3226 comunicació  
UF  ràdio lliure  
UF  ràdio local  
BT1  mitjà de comunicació de masses  

BT2  mitjà de comunicació  

mitjà de comunicació privat  
MT  3226 comunicació  
UF  ràdio privada  
UF  televisió privada  
BT1  mitjà de comunicació de masses  

BT2  mitjà de comunicació  

mitjà de producció  
USE  bé de producció (2026) 

mitjà de producció agrícola  
MT  5626 mitjà de producció agrícola  
UF  infraestructura agrícola  
UF  tecnologia agrícola  
NT1  adob  

NT2  adob orgànic  
NT2  adob químic  

NT1  edifici d’ús agrícola  
NT2  sitja  

NT1  equip agrícola  
NT2  eina agrícola  
NT2  màquina agrícola  
NT3  màquina recol·lectora  
NT3  tractor  

NT2  màquina de munyir  
NT1  llavor  
NT1  producte fitosanitari  

NT2  herbicida  
NT2  insecticida  
NT2  plaguicida  

NT1  viver  
RT  política de producció agrícola  
RT  producció agrícola  
RT  tècnica de conreu  

mitjà de transport  
MT  4811 organització dels transports  
NT1  vehicle  

NT2  equipament del vehicle  
NT3  dispositiu de conducció  
NT3  dispositiu de seguretat  
NT3  dispositiu de senyalització  

NT2  pes i dimensions  
NT2  vehicle agrícola  
NT2  vehicle de càmping  
NT2  vehicle de matalàs d’aire  
NT2  vehicle de motor  
NT2  vehicle elèctric  
NT2  vehicle per a transport de càrregues pesants  

RT  vehicle no contaminant  

mitjà, ensenyament  
USE  ensenyament secundari (3211) 

mitjà, força nuclear d’abast  
USE  euromíssil (0816) 

mitjà, institut d’ensenyament  
USE  ensenyament secundari (3211) 

mitja jornada, treball a  
USE  treball a temps parcial (4406) 

Mitja Lluna Roja  
USE  Creu Roja (7626) 

Mitja Lluna Roja (FICR), Federació Internacional 
de Societats de la Creu Roja i de la  
USE  Creu Roja (7626) 

Mitjà, Orient  
USE  Pròxim Orient i Orient Mitjà (7226) 

mitjà, preu — (2451) 

Mitjà, Pròxim Orient i Orient — (7226) 

mitjà, quadre — (4411) 

mitjà termini, crèdit a — (2416) 

mitjà termini, expectativa a  
USE  previsió a mitjà termini (1631) 

mitjà termini, finançament a — (2426) 

mitjà termini, previsió a — (1631) 

mitjana, ciutat — (2846) 

mitjana, classe — (2821) 

mitjana de vida  
USE  esperança de vida (2816) 

Mitjana, Edat  
USE  història medieval (3611) 

mitjana, empresa — (4011) 

*mitjana empresa  
*USE  empresa mitjana (4011) 

mitjana empresa, petita i — (4011) 

mitjana, explotació — (5616) 

mitjana, indústria — (6806) 

mitjana indústria, petita i — (6806) 

mitjans d’execució  
USE  execució de sentència (1221) 

mitjans de comunicació, pluralisme dels — 
(3226) 

mitjans de pagament, falsificació de  
USE  falsificació de moneda (1216) 

mitjans per a discapacitats  
SN  L’utilitzarem per a qualsevol producte, instru-

ment, equip o sistema tècnic destinat a prevenir, 
compensar o neutralitzar la deficiència, i també 
per a les mesures d’adaptació destinades a in-
crementar l’autonomia dels discapacitatsi de les 
persones grans a la vida quotidiana.  

MT  2826 vida social  
UF  adaptació arquitectònica  
UF  aparell per a discapacitats  
UF  braille  
UF  facilitats per a discapacitats  
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UF  instal·lacions i serveis per a discapacitats  
UF  instal·lacions i serveis per a minusvàlids  
UF  lavabos per a minusvàlids  
*UF  *llenguatge de signes  
UF  llenguatge gestual  
UF  llibre sonor  
UF  mitjans per a minusvàlids  
UF  pas de vianants amb dispositiu per a invidents  
UF  rampa per a minusvàlids  
UF  servei de transport per a discapacitats  
UF  supressió d’obstacles arquitectònics  
UF  supressió de barreres arquitectòniques  
UF  televigilància  
UF  telèfon per a minusvàlids  
UF  vehicle per a discapacitats  
BT1  discapacitat  

BT2  política social  
RT  tercera edat  

mitjans per a minusvàlids  
USE  mitjans per a discapacitats (2826) 

mitologia  
MT  2831 cultura i religió  
BT1  religió  

mixt, acord — (1016) 

mixt CE, comitè — (1006) 

mixt CE, òrgan — (1016) 

mixt EEE, comitè — (1016) 

mixt EEE, comitè consultiu — (1016) 

mixt EEE, comitè parlamentari — (1016) 

mixt, grup  
USE  no agrupat (0421) 

mixt, jurat  
USE  jutge no professional (1226) 

mixt, matrimoni — (2806) 

mixt, preu — (2451) 

mixta CE, comissió  
USE  comitè mixt CE (1006) 

mixta, competència — (1011) 

mixta, economia — (1621) 

mixta, empresa  
USE  societat d’economia mixta (4016) 

mixta, explotació — (5616) 

mixta, explotació agrària — (5616) 

mixta paritària, comissió  
USE  relació legislatiu-executiu (0431) 

mixta, societat d’economia — (4016) 

mnemotècnic, mètode — (4406) 

*mobbing  
*USE  assetjament moral (1216) 

mòbil de salaris, escala  
USE  escala de salaris (4421) 

mòbil ferroviari, material — (4816) 

mòbil, horari  
USE  horari flexible (4416) 

mòbil, parc — (4816) 

mòbil, radiació de telèfon  
USE  radiació no ionitzant (5216) 

mòbil, salari  
USE  escala de salaris (4421) 

mòbil, telèfon — (3226) 

mòbil, telefonia  
USE  telèfon (3226) 

mobiliari, dret  
USE  propietat mobiliària (1211) 

mobiliari metàl·lic  
MT  6816 metal·lúrgia i siderúrgia  
UF  moble metàl·lic  
BT1  indústria metal·lúrgica  
RT  indústria del moble  

mobiliari mort, capital  
USE  equip agrícola (5626) 

mobiliari, valor — (2421) 

mobiliària (FIM), fons d’inversió  
USE  societat d’inversió (4016) 

mobiliària, propietat — (1211) 

mobiliaris (OICVM), organisme d’inversió col-
lectiva en valors  
USE  societat d’inversió (4016) 

mobilitat de la mà d’obra  
SN  Correspon a la capacitat dels treballadors de 

moure’s horitzontalment i verticalment dintre 
el mercat laboral. No ho hem de confondre amb 
“lliure circulació de treballadors”.  

MT  4411 mercat laboral  
UF  intercanvi de treballadors  
UF  mobilitat del personal  
BT1  mercat laboral  
RT  lliure circulació de treballadors  

mobilitat de residència  
MT  2816 demografia i població  
BT1  residència  

BT2  distribució geogràfica de la població  

mobilitat del personal  
USE  mobilitat de la mà d’obra (4411) 

mobilitat dels alumnes  
USE  mobilitat escolar (3216) 

mobilitat dels estudiants  
USE  mobilitat escolar (3216) 

Mobilitat dels Joves (FSMJ), Fons de Solidaritat 
per a la  
USE  fons del Consell d’Europa (7611) 

mobilitat escolar  
MT  3216 organització de l’ensenyament  
UF  mobilitat dels alumnes  
UF  mobilitat dels estudiants  
BT1  vida escolar  

mobilitat geogràfica  
MT  2811 moviments migratoris  
BT1  migració  
RT  distribució geogràfica  
RT  lliure circulació de persones  

mobilitat professional  
SN  Capacitat d’una persona per canviar de feina o 

de categoria dintre del mateix camp professio-
nal o en un altre.  

MT  4411 mercat laboral  
BT1  mercat laboral  
RT  canvi de destinació  
RT  mobilitat social  

mobilitat reduïda, persona amb  
USE  discapacitat físic (2826) 

mobilitat social  
SN  Canvi de posició social al llarg de la vida d’una 

persona o entre generacions.  
MT  2821 marc social  
BT1  estructura social  
RT  mobilitat professional  

mobilitat sostenible  
MT  4806 política de transports  
UF  transport sostenible  
BT1  política de transports  
RT  desenvolupament sostenible  

mobilitat territorial  
MT  5616 sistema d’explotació agrària  
BT1  propietat rústica  

mobilitat urbana  
USE  transport urbà (4811) 

moble, bé  
USE  propietat mobiliària (1211) 

moble, indústria del — (6836) 

moble metàl·lic  
USE  mobiliari metàl·lic (6816) 

moció de censura  
SN  Procediment pel qual una assemblea parlamen-

tària desaprova o critica el Govern.  
MT  0421 parlament  
UF  vot de censura  
UF  vot de censura constructiu  
BT1  control parlamentari  

BT2  competències del parlament  
RT  dimissió del Govern  
RT  responsabilitat ministerial  

Moçambic  
MT  7221 Àfrica  
MT  7231 geografia econòmica  
UF  República de Moçambic  
BT1  Àfrica oriental  

BT2  Àfrica subsahariana  
BT1  països de l’ACP  
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Moçambic, República de  
USE  Moçambic (7221+7231) 

moda, indústria de la  
USE  indústria de la confecció (6841) 

modalitat de finançament  
USE  mode de finançament (2426) 

modalitat de l’ajuda  
USE  condicions de l’ajuda (0811) 

modalitat de pagament  
USE  pagament (4026) 

modalitat de reembors  
USE  reembors (2416) 

mode de finançament  
MT  2426 finançament i inversió  
UF  font de finançament  
UF  mecanisme de finançament  
UF  modalitat de finançament  
BT1  política de finançament  

BT2  finançament  
RT  règim comunitari de finançament  

mode de producció  
MT  6406 producció  
BT1  política de producció  
RT  règim econòmic  

mode de transport  
MT  4811 organització dels transports  
NT1  transport combinat  
NT1  transport de superfície  
NT1  transport per cable  
NT1  transport per canonada  

NT2  gasoducte  
NT2  oleoducte  

NT1  transport subterrani  

mode de vida  
USE  condició de vida (2821) 

model agrari europeu  
SN  Model basat en una agricultura multifuncional, 

competitiva i sostenible.  
MT  5606 política agrària  
BT1  reforma de la PAC  

BT2  política agrària comuna  
RT  agricultura sostenible  

model de simulació  
USE  simulació (6416) 

model, disseny i — (6416) 

model economètric  
USE  model econòmic (1631) 

model econòmic  
MT  1631 anàlisi econòmica  
UF  model economètric  
BT1  econometria  

BT2  anàlisi econòmica  
RT  gestió de previsió  

model industrial  
USE  prototip (6411) 

Models), Oficina d’Harmonització del Mercat In-
terior (Marques, Dibuixos i  
USE  Oficina d’Harmonització del Mercat Interi-

or (1006) 

mòdem  
MT  3226 comunicació  
BT1  material de telecomunicacions  

BT2  telecomunicació  
BT3  sistema de comunicació  

moderador  
USE  professió de la comunicació (3226) 

moderat, lloguer — (2846) 

moderat per aigua, reactor  
USE  reactor nuclear (6621) 

moderna, edat  
USE  història moderna (3611) 

moderna, història — (3611) 

modernització, ajuda a la — (1606) 

modernització d’edifici  
USE  millora d’habitatge (2846) 

modernització de l’empresa  
MT  4006 organització de l’empresa  
BT1  política de l’empresa  
RT  automatització  
RT  modernització industrial  

modernització de l’explotació agrària  
MT  5611 producció i estructures agràries  
UF  desenvolupament de l’explotació  
UF  modernització de les estructures agràries  
BT1  política d’estructuració agrària  
RT  ajuda a la modernització  
RT  bonificació d’interessos  
RT  explotació agrària  
RT  mecanització agrària  
RT  pla de desenvolupament agrícola  
*RT  tractor  

modernització de l’hàbitat  
USE  millora d’habitatge (2846) 

modernització de l’habitatge  
USE  millora d’habitatge (2846) 

modernització de les estructures agràries  
USE  modernització de l’explotació agrària (5611) 

modernització industrial  
MT  6806 política i estructura industrials  
BT1  política industrial  
RT  ajuda a la indústria  
RT  ajuda a la modernització  
RT  modernització de l’empresa  
RT  programa integrat de desenvolupament  

modernització, prima a la  
USE  ajuda a la modernització (1606) 

modest, habitatge  
USE  habitatge social (2846) 

modificació d’un acord  
USE  revisió d’un acord (0806) 

modificació d’un tractat  
USE  revisió d’un acord (0806) 

modificació de la llei  
MT  0426 treballs parlamentaris  
UF  reforma de la llei  
BT1  procediment legislatiu  

modificació del clima  
USE  canvi climàtic (5211) 

modificació pressupostària  
MT  2441 pressupost  
UF  proposta de modificació  
BT1  aprovació del pressupost  

BT2  procediment pressupostari  

modificació, proposta de  
USE  modificació pressupostària (2441) 

modificada genèticament, planta  
USE  planta transgènica (6411) 

modificada, proposta  
USE  proposta CE (1011) 

modificat genèticament, animal  
USE  animal transgènic (6411) 

modificat genèticament, organisme — (6411) 

mòdul d’alta seguretat  
USE  establiment penitenciari (1216) 

*Mogoda, Santa Perpètua de  — (7211+9999) 

*Moià  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Bages  

*Molar, el  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Priorat  

Moldàvia  
MT  7206 Europa  
MT  7231 geografia econòmica  
MT  7236 geografia política  
UF  República de Moldàvia  
UF  República Moldova  
BT1  Europa central i oriental  
BT1  països de l’ACLC  
BT1  països de la CEI  
BT1  països del Consell d’Europa  

Moldàvia, República de  
USE  Moldàvia (7206+7231+7236) 

Moldova, República  
USE  Moldàvia (7206+7231+7236) 

molecular, espectrometria  
USE  espectrometria (3606) 
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molí d’oli  
MT  6031 indústria agroalimentària  
BT1  indústria alimentària  
RT  greix  
RT  planta oleaginosa  

molibdè  
MT  6816 metal·lúrgia i siderúrgia  
BT1  metall no ferrós  

BT2  metall  

molinera, indústria — (6031) 

molineria  
USE  indústria molinera (6031) 

*Molins de Rei  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Llobregat  

*Molins, Pont de  — (7211+9999) 

Molise  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions d’Itàlia  

moll  
USE  obra de fàbrica (4806) 

*Mollerussa  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Pla d’Urgell  

*Mollet de Peralada  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Empordà  

*Mollet del Vallès  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Vallès Oriental  

*Mollet, Sant Joan de  — (7211+9999) 

*Molló  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Ripollès  

*Molsosa, la  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  

*BT1  *Lleida  
*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Solsonès  

moltó  
USE  oví (5626) 

Moluques  
MT  7226 Àsia-Oceania  
MT  7231 geografia econòmica  

BT2  Sud-est asiàtic  
BT1  Indonèsia  

BT2  país de l’APEC  
BT2  països de l’OPEP  
BT2  països de l’ASEAN  

mol·lusc  
MT  5641 pesca  
UF  calamars  
UF  calamars de Terranova  
UF  cefalòpodes  
UF  musclo  
UF  ostra  
*UF  *pelegrina  
UF  petxina de pelegrí  
UF  pop  
BT1  recurs halièutic  
RT  cria de mol·luscs  

mol·luscs, cria de — (5641) 

Món, país del Tercer  
USE  país en desenvolupament (1611) 

món, quart — (2821) 

*mona  
*USE  simi (5211) 

Mònaco  
MT  7206 Europa  
MT  7236 geografia política  
UF  Principat de Mònaco  
BT1  Europa occidental  
BT1  països del Consell d’Europa  

Mònaco, Principat de  
USE  Mònaco (7206+7236) 

monarquia absoluta  
USE  monocràcia (0406) 

monarquia constitucional  
USE  monarquia parlamentària (0406) 

monarquia parlamentària  
MT  0406 marc polític  
UF  monarquia constitucional  
BT1  règim polític  
RT  parlament  

monàrquic, partit — (0411) 

moneda  
MT  2411 economia monetària  
BT1  mercat monetari  
NT1  diners bancaris  

NT2  diners electrònics  
NT2  títol de crèdit  
NT2  transferència  
NT2  xec  

NT1  moneda fiduciària  
NT1  moneda nacional  
RT  convertibilitat monetària  
RT  or  

moneda de reserva  
SN  Or i divises que els bancs emissors fan servei 

per als reglaments dels pagaments.  
MT  2406 relacions monetàries  
BT1  liquiditat internacional  

BT2  finances internacionals  

moneda, delicte de falsificació de  
USE  falsificació de moneda (1216) 

moneda, emissió de — (2411) 

moneda europea  
MT  2406 relacions monetàries  
UF  UCE  
UF  unitat de compte  
UF  unitat de compte europeu  
UF  unitat monetària europea  
BT1  sistema monetari europeu  
NT1  ecu  

NT2  ecu privat  
NT1  euro  

NT2  cistell de monedes  
NT2  indicador de divergència  

RT  moneda internacional  

moneda falsa  
USE  falsificació de moneda (1216) 

moneda falsa, emissió de  
USE  falsificació de moneda (1216) 

moneda falsa, encunyació de  
USE  falsificació de moneda (1216) 

moneda, falsificació de — (1216) 

moneda fiduciària  
MT  2411 economia monetària  
UF  bitllet de banc  
UF  diners fiduciaris  
BT1  moneda  

BT2  mercat monetari  

moneda internacional  
MT  2406 relacions monetàries  
BT1  liquiditat internacional  

BT2  finances internacionals  
RT  divisa  
RT  moneda europea  

moneda nacional  
MT  2411 economia monetària  
BT1  moneda  

BT2  mercat monetari  

moneda verda  
USE  tipus de canvi representatiu (5606) 

moneda-or, patró  
USE  patró or (2406) 

monedes, cistell de — (2406) 

monedes, flotació de les  
USE  tipus de canvi flotant (2411) 
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monedes, paritat de les  
USE  paritat de canvi (2411) 

*Monells i Sant Sadurní de l’Heura, Cruïlles,  
— (7211+9999) 

monetari (FIAMM), fons d’inversió en actius del 
mercat  
USE  societat d’inversió (4016) 

monetari a curt termini, suport  
USE  suport monetari (2406) 

monetari, acord — (2406) 

monetari, ajust — (2411) 

Monetari CE, Comitè — (2406) 

Monetari CE, Fons  
USE  Fons Monetari Europeu (2406) 

monetari europeu, acord — (2406) 

Monetari Europeu, Fons — (2406) 

Monetari Europeu, Institut — (1006) 

monetari europeu, sistema — (2406) 

monetari, import compensatori — (5606) 

Monetari Internacional, Fons — (7606) 

monetari internacional, mercat  
USE  mercat monetari (2411) 

monetari internacional, sistema — (2406) 

monetari, mercat — (2411) 

monetari, suport — (2406) 

monetària agrícola, política — (5606) 

monetària, àrea  
USE  zona monetària (2406) 

Monetària CE, Fons de Cooperació  
USE  Fons Europeu de Cooperació Monetària 

(2406) 

monetària centreafricana, zona  
USE  Comunitat Econòmica i Monetària de l’Àfrica 

central (7616) 

monetària, convergència  
USE  convergència econòmica (1606) 

monetària, convertibilitat — (2411) 

monetària, cooperació — (2406) 

monetària, crisi — (2406) 

Monetària de l’Àfrica central (UMAC), Unió  
USE  Comunitat Econòmica i Monetària de l’Àfrica 

central (7616) 

Monetària de l’Àfrica central, Comunitat Eco-
nòmica i — (7616) 

Monetària de l’Àfrica occidental (UMOA), Unió  
USE  Unió Econòmica i Monetària de l’Àfrica oc-

cidental (7616) 

Monetària de l’Àfrica occidental, Unió Econò-
mica i — (7616) 

monetària, depreciació  
USE  devaluació (2411) 

monetària, disponibilitat — (2411) 

monetària, emissió  
USE  emissió de moneda (2411) 

monetària europea, unitat  
USE  moneda europea (2406) 

monetària FEOGA, reserva  
USE  reserva pressupostària CE (1021) 

monetària, fluctuació  
USE  tipus de canvi flotant (2411) 

Monetària, Fons Europeu de Cooperació — 
(2406) 

monetària, integració — (2406) 

monetària, massa — (2411) 

monetària, mecanisme d’intervenció — 
(2406) 

monetària, paritat  
USE  paritat de canvi (2411) 

monetària, política — (2411) 

monetària, reforma  
USE  política monetària (2411) 

monetària, revalorització  
USE  revaluació (2411) 

monetària, revaluació  
USE  revaluació (2411) 

monetària, serpent  
USE  sistema monetari europeu (2406) 

monetària, situació  
USE  política monetària (2411) 

monetària, transferència  
USE  transferència de capitals (2421) 

monetària única, política — (2411) 

monetària, unió — (2406) 

Monetària, Unió Econòmica i — (2411) 

monetària, zona — (2406) 

monetàries internacionals, Grup dels Vint-i-qua-
tre sobre qüestions  
USE  Grup dels Vint-i-quatre (7621) 

monetàries, relacions — (2406) 

Monetaris Internacionals, Grup Intergoverna-
mental dels vint-i-quatre per a Afers  
USE  Grup dels Vint-i-quatre (7621) 

*Monges, Vallbona de les  — (7211+9999) 

mongeta  
USE  lleguminosa (6006) 

mongeta seca  
USE  lleguminosa (6006) 

Mongòlia  
MT  7226 Àsia-Oceania  
BT1  Extrem Orient  

*moniato  
*USE  patata (6006) 

*Monistrol de Calders  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Bages  

*Monistrol de Montserrat  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Bages  

monitor de televisió  
USE  pantalla (3236) 

monitor de vídeo  
USE  pantalla (3236) 

monitor de visualització  
USE  pantalla (3236) 

*Monjos, Santa Margarida i els  — 
(7211+9999) 

monocràcia  
MT  0406 marc polític  
UF  autocràcia  
UF  monarquia absoluta  
BT1  règim polític  
RT  cap d’estat  

monocultura  
MT  5621 explotació agrícola del sòl  
BT1  sistema de conreu  
RT  exhauriment de recursos  
RT  protecció del sòl  

monografia  
MT  3221 documentació  
BT1  document  
RT  impremta  

monoparental, família — (2806) 

monoparentals, ajudes per a famílies  
USE  prestació familiar (2836) 

monopartidista, règim  
USE  règim de partit únic (0406) 
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monopartidista, sistema  
USE  règim de partit únic (0406) 

monopoli  
MT  4031 competència  
UF  monopoli comercial  
UF  monopoli de comercialització  
BT1  restricció de la competència  
NT1  monopoli d’importació  
NT1  monopoli de compra  
NT1  monopoli de l’estat  
RT  càrtel  
RT  servei universal  

monopoli comercial  
USE  monopoli (4031) 

monopoli d’importació  
MT  4031 competència  
BT1  monopoli  

BT2  restricció de la competència  
RT  importació  

monopoli de comercialització  
USE  monopoli (4031) 

monopoli de compra  
MT  4031 competència  
UF  comprador únic  
UF  monopoli de demanda  
UF  monopsoni  
BT1  monopoli  

BT2  restricció de la competència  

monopoli de demanda  
USE  monopoli de compra (4031) 

monopoli de l’estat  
MT  4031 competència  
BT1  monopoli  

BT2  restricció de la competència  
RT  monopoli de la informació  
RT  monopoli fiscal  

monopoli de la informació  
MT  3226 comunicació  
BT1  control de la comunicació  

BT2  política de comunicació  
RT  concentració econòmica  
RT  monopoli de l’estat  

monopoli fiscal  
MT  2446 fiscalitat  
BT1  política fiscal  
RT  monopoli de l’estat  

monopsoni  
USE  monopoli de compra (4031) 

*Mont-ral  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Camp  

*Mont-ras  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  

*BT1  *Girona  
*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Empordà  

*Mont-roig del Camp  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Camp  

*Montagut i Oix  
*SN  *Municipi que fins el 2 de desembre del 2002 

s’anomenà Montagut (DOGC núm. 3773).  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Garrotxa  

*Montalt, Sant Vicenç de  — (7211+9999) 

Montana, regió de — (7211) 

*Montblanc  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Conca de Barberà  

*Montbrió del Camp  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Camp  

*Montbui, Caldes de  — (7211+9999) 

*Montbui, Santa Margarida de  — 
(7211+9999) 

*Montcada i Reixac  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Vallès Occidental  

*Montcal, Maià de  — (7211+9999) 

*Montclar  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Berguedà  

*Montclús, Fogars de  — (7211+9999) 

*Montellà i Martinet  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Cerdanya  

Montenegro  
MT  7206 Europa  
MT  7231 geografia econòmica  
MT  7236 geografia política  
BT1  Europa central i oriental  
BT1  Balcans occidentals  
BT1  països de l’ACLC  
BT1  països del Consell d’Europa  

Montenegro, Sèrbia i — (7206) 

*Montesquiu  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Osona  

*Montferrer i Castellbò  
*SN  *Municipi que fins el 5 de febrer del 1993 s’ano-

menà Montferrer i Castellbó (DOGC núm. 
1704).  

*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Urgell  

*Montferri  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Camp  

*Montgai  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Noguera  

*Montgat  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Maresme  

*Montgrí, Torroella de  — (7211+9999) 

Montilla  
USE  vi alcoholitzat (6021) 

*Montmajor  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Berguedà  
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*Montmaneu  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Anoia  

*Montmell, el  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Penedès  

*Montmeló  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Vallès Oriental  

*Montoliu de Lleida  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Segrià  

*Montoliu de Segarra  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Segarra  

*Montornès de Segarra  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Segarra  

*Montornès del Vallès  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Vallès Oriental  

*Montornès, la, Pobla de  — (7211+9999) 

*Montsant, Cornudella de  — (7211+9999) 

*Montsant, la, Morera de  — (7211+9999) 

*Montseny  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Vallès Oriental  

Montserrat  
MT  7216 Amèrica  
MT  7231 geografia econòmica  
MT  7241 països i territoris d’ultramar  
BT1  Antilles angleses  

BT2  Petites Antilles  
BT3  Carib  

BT1  països del Caricom  
BT1  PTU de la Gran Bretanya  

*Montserrat, Monistrol de  — (7211+9999) 

*Montserrat, Olesa de  — (7211+9999) 

*Montsià  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*NT1  *Alcanar  
*NT1  *Amposta  
*NT1  *Freginals  
*NT1  *Galera, la  
*NT1  *Godall  
*NT1  *Mas de Barberans  
*NT1  *Masdenverge  
*NT1  *Sant Carles de la Ràpita  
*NT1  *Sant Jaume d’Enveja  
*NT1  *Santa Bàrbara  
*NT1  *Sénia, la  
*NT1  *Ulldecona  
*RT  *àmbit de les Terres de l’Ebre  

monument  
MT  2831 cultura i religió  
BT1  patrimoni cultural  

BT2  política cultural  

monuments, conservació de  
USE  protecció del patrimoni (2831) 

moqueta  
USE  tapisseria (6841) 

móra  
USE  fruit de baia (6006) 

*Móra d’Ebre  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Ribera d’Ebre  

*Móra la Nova  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Ribera d’Ebre  

moral  
USE  ètica (3611) 

moral, assetjament — (1216) 

moral de l’autor, dret  
USE  drets d’autor (6416) 

moral, filosofia  
USE  ètica (3611) 

moral pública  
MT  2826 vida social  
UF  bons costums  
UF  decència pública  
UF  moralitat pública  
BT1  vida social  
RT  moralitat de la classe política  
RT  ordre públic  

moralitat de la classe política  
MT  0431 vida política i seguretat pública  
UF  comissions il·legals  
UF  escàndol polític  
UF  ètica política  
UF  finançament il·legal dels partits  
BT1  comportament polític  

BT2  política  
RT  corrupció  
RT  moral pública  

moralitat de la vida econòmica  
MT  4006 organització de l’empresa  
BT1  vida de l’empresa  
RT  frau  

moralitat, obligació de  
USE  deures del funcionari (0436) 

moralitat pública  
USE  moral pública (2826) 

Moràvia i Silèsia  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions de la República Txeca  

Moràvia meridional  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions de la República Txeca  

*Morell, el  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Tarragonès  

*Morera de Montsant, la  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Priorat  

morfologia cel·lular  
USE  citologia (3606) 

morfologia de la terra  
USE  geomorfologia (3606) 

*Mori, Sant  — (7211+9999) 

moribund  
USE  mort (2826) 

moribund, drets del  
USE  drets del malalt (2841) 

moro, blat de — (6006) 

moro, oli de blat de — (6016) 
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mort  
SN  L’utilitzarem per als aspectes socials i les acti-

tuds relacionades amb la mort.  
MT  2826 vida social  
UF  ajuda passiva a la mort  
UF  cadàver  
UF  causa del traspàs  
UF  costums funeraris  
UF  cremació  
UF  crematori  
UF  declaració d’absència  
UF  declaració de traspàs  
UF  defunció  
UF  difunt  
UF  dipòsit de cadàvers  
UF  enterrament  
UF  exèquies  
UF  fèretre  
UF  funeral  
UF  funerària  
UF  incineració  
UF  inhumació  
UF  malalt terminal  
UF  moribund  
UF  mort natural  
UF  mort senil  
UF  mort violenta  
UF  pompes fúnebres  
UF  ritus funeraris  
UF  sepultura  
UF  tanatori  
UF  traspàs  
UF  vehicle funerari  
BT1  vida social  
RT  cementiri  
RT  indemnització per traspàs  
RT  mortalitat  
RT  suïcidi  

mort, ajuda passiva a la  
USE  mort (2826) 

mort, camp de la  
USE  camp de concentració (0431) 

mort, capital mobiliari  
USE  equip agrícola (5626) 

mort natural  
USE  mort (2826) 

mort, ocell de corral — (5631) 

mort, pena de — (1216) 

mort senil  
USE  mort (2826) 

mort violenta  
USE  mort (2826) 

morta, llengua  
USE  llengua viva (3611) 

mortalitat  
MT  2816 demografia i població  
UF  estadística de mortalitat  
UF  taxa de mortalitat  
BT1  demografia  
NT1  mortalitat infantil  
NT1  mortalitat professional  
RT  estadística  

RT  malaltia  
RT  mort  
RT  suïcidi  

mortalitat, estadística de  
USE  mortalitat (2816) 

mortalitat infantil  
MT  2816 demografia i població  
UF  mortalitat neonatal  
UF  mortalitat postnatal  
UF  mortalitat prenatal  
BT1  mortalitat  

BT2  demografia  
RT  infant  

mortalitat laboral  
USE  mortalitat professional (2816) 

mortalitat neonatal  
USE  mortalitat infantil (2816) 

mortalitat postnatal  
USE  mortalitat infantil (2816) 

mortalitat prenatal  
USE  mortalitat infantil (2816) 

mortalitat professional  
MT  2816 demografia i població  
UF  mortalitat laboral  
BT1  mortalitat  

BT2  demografia  
RT  accident laboral  
RT  malaltia professional  

mortalitat, taxa de  
USE  mortalitat (2816) 

*Morunys, Sant Llorenç de  — (7211+9999) 

moscatell  
USE  vi alcoholitzat (6021) 

Mossos d’Esquadra  
USE  policia autonòmica (0431) 

most de fruita  
USE  producte a base de fruita (6026) 

most de raïm  
USE  producte a base de fruita (6026) 

mostassa  
USE  condiment (6026) 

mostra, presa de  
USE  mostreig (1631) 

mostreig  
MT  1631 anàlisi econòmica  
UF  presa de mostra  
BT1  sondeig  

BT2  estadística  

motiu de minusvalidesa, discriminació per — 
(1236) 

motius d’edat, discriminació per — (1236) 

motivació del consumidor  
MT  2026 consum  

BT1  comportament del consumidor  
BT2  consumidor  

RT  enquesta de consum  

motivació del treballador  
USE  satisfacció a la feina (4416) 

motivació política  
MT  0431 vida política i seguretat pública  
BT1  política  

motivat, dictamen  
USE  dictamen (0426) 

motivat PE, dictamen  
USE  dictamen PE (1011) 

motocicleta  
USE  vehicle de dues rodes (4816) 

motocicleta, bicicleta i — (6821) 

motocicleta, indústria de la  
USE  bicicleta i motocicleta (6821) 

motor  
MT  6821 indústria mecànica  
UF  motor de combustió  
BT1  màquina  
NT1  motor dièsel  
RT  combustible d’alcohol  
RT  màquina elèctrica  
RT  vehicle de motor  

motor d’alcohol  
USE  combustible d’alcohol (6606) 

motor de combustió  
USE  motor (6821) 

motor de recerca  
MT  3226 comunicació  
BT1  internet  

BT2  telecomunicació  
BT3  sistema de comunicació  

motor dièsel  
MT  6821 indústria mecànica  
BT1  motor  

BT2  màquina  
RT  gasoli  

motor elèctric  
USE  màquina elèctrica (6826) 

motor, impost sobre els vehicles de  
USE  impost de circulació (2446) 

motor, vehicle de — (4811) 

*moviment “okupa”  
*USE  necessitat d’habitatge (2846) 

moviment altermundialista  
USE  moviment antiglobalització (0431) 

moviment altermundista  
USE  moviment antiglobalització (0431) 

moviment antieuropeista  
MT  0811 política de cooperació  
UF  moviment contra la unió d’Europa  
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BT1  integració europea  
BT2  cooperació europea  
BT3  cooperació internacional  

BT4  política de cooperació  
RT  ampliació de la Unió Europea  

moviment antiglobalització  
MT  0431 vida política i seguretat pública  
UF  Fòrum Social Mundial  
UF  moviment altermundialista  
UF  moviment altermundista  
UF  moviment antimundialització  
UF  moviment de resistència global  
BT1  moviments d’opinió  
RT  globalització  

moviment antimundialització  
USE  moviment antiglobalització (0431) 

moviment antiracista  
USE  moviment contra el racisme (0431) 

moviment associatiu  
MT  0431 vida política i seguretat pública  
UF  associacionisme  
BT1  moviments d’opinió  
RT  economia social  
RT  vida associativa  

moviment autonomista  
MT  0431 vida política i seguretat pública  
BT1  moviments d’opinió  
RT  autonomia  
RT  independència nacional  
RT  regionalisme  

moviment camperol  
MT  0431 vida política i seguretat pública  
BT1  moviments d’opinió  
RT  classe camperola  

moviment contra el racisme  
MT  0431 vida política i seguretat pública  
UF  moviment antiracista  
BT1  moviments d’opinió  
RT  discriminació racial  
RT  racisme  

moviment contra la unió d’Europa  
USE  moviment antieuropeista (0811) 

moviment cultural  
MT  2831 cultura i religió  
BT1  cultura  

moviment d’alliberament nacional  
MT  0806 política internacional  
BT1  independència nacional  

moviment de capitals  
MT  2421 lliure circulació de capitals  
UF  flux de capitals  
BT1  lliure circulació de capitals  
NT1  capital de risc  
NT1  capital especulatiu  
NT1  capital estranger  
NT1  col·locació de capitals  
NT1  evasió de capitals  
NT1  exportació de capitals  
NT1  reciclatge de capitals  

NT2  blanqueig de diners  
NT1  repatriació de capitals  
NT1  transferència de capitals  

NT2  preu de transferència  
NT1  volum de transaccions  
RT  balança de pagaments  
RT  finances internacionals  
RT  institució financera  
RT  liquiditat internacional  
RT  mercat de canvis  
RT  pagament internacional  
RT  pagament intracomunitari  
RT  sistema monetari internacional  

moviment de consumidors  
MT  2026 consum  
UF  associació de consumidors  
UF  organització de consumidors  
BT1  protecció del consumidor  

BT2  consumidor  
RT  moviment social  
RT  moviments d’opinió  

moviment de joventut  
USE  moviment juvenil (0431) 

moviment de la població  
USE  dinàmica de la població (2816) 

moviment de personal  
USE  administració del personal (4421) 

moviment de resistència global  
USE  moviment antiglobalització (0431) 

moviment dels preus  
USE  fluctuació de preus (2451) 

moviment ecologista  
MT  0431 vida política i seguretat pública  
BT1  moviments d’opinió  
RT  ecologisme  
RT  partit ecologista  
RT  política de medi ambient  
RT  seguretat nuclear  

moviment en defensa dels drets humans  
USE  moviment pels drets humans (0431) 

moviment europeista  
USE  moviment europeu (0811) 

moviment europeu  
MT  0811 política de cooperació  
UF  esperit europeu  
UF  europeisme  
UF  federalisme europeu  
UF  idea europea  
UF  moviment europeista  
UF  moviment paneuropeu  
BT1  integració europea  

BT2  cooperació europea  
BT3  cooperació internacional  

BT4  política de cooperació  
RT  campanya de sensibilització  
RT  moviments d’opinió  
RT  partit europeu  

moviment feminista  
MT  0431 vida política i seguretat pública  
UF  feminisme 

UF  organització femenina  
BT1  moviments d’opinió  
RT  condició de la dona  
RT  contracepció  
RT  drets de la dona  
RT  igualtat home-dona  
RT  participació de la dona  

moviment juvenil  
MT  0431 vida política i seguretat pública  
UF  moviment de joventut  
UF  organització juvenil  
BT1  moviments d’opinió  
RT  descontentament juvenil  

moviment, llibertat de  
USE  llibertat de circulació (1236) 

moviment migratori  
USE  corrent migratori (2811) 

moviment obrer  
MT  0431 vida política i seguretat pública  
BT1  moviments d’opinió  
RT  classe obrera  
RT  Internacional Obrera  

moviment pacifista  
USE  pacifisme (0431) 

moviment paneuropeu  
USE  moviment europeu (0811) 

moviment patriòtic  
MT  0431 vida política i seguretat pública  
BT1  moviments d’opinió  

moviment pels drets humans  
MT  0431 vida política i seguretat pública  
UF  grup de defensa dels drets humans  
UF  moviment en defensa dels drets humans  
*UF  *moviment pro drets humans  
BT1  moviments d’opinió  
RT  Amnistia Internacional  
RT  drets humans  

moviment pendular  
SN  Trajecte del domicili al lloc de treball.  
MT  2811 moviments migratoris  
UF  migració alternant  
UF  trajecte domicili-feina  
BT1  migració interior  
RT  durada del transport  

moviment per la pau  
USE  pacifisme (0431) 

*moviment pro drets humans  
*USE  moviment pels drets humans (0431) 

moviment social  
SN  L’utilitzarem per a qualsevol iniciativa  de caràc-

ter col·lectiu dirigida a aconseguir una més gran 
justícia social o a enfortir la solidaritat o la par-
ticipació social.  

MT  0431 vida política i seguretat pública  
BT1  moviments d’opinió  
RT  moviment de consumidors  
RT  participació social  
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moviments d’opinió  
MT  0431 vida política i seguretat pública  
UF  corrents d’opinió  
UF  moviments polítics i socials  
NT1  desobediència civil  

NT2  vaga de fam  
NT1  dissidència  
NT1  dissident  
NT1  majoria silenciosa  
NT1  militarisme  
NT1  moviment antiglobalització  
NT1  moviment associatiu  
NT1  moviment autonomista  
NT1  moviment camperol  
NT1  moviment contra el racisme  
NT1  moviment ecologista  
NT1  moviment feminista  
NT1  moviment juvenil  
NT1  moviment obrer  
NT1  moviment patriòtic  
NT1  moviment pels drets humans  
NT1  moviment social  
NT1  no-violència  
NT1  pacifisme  
NT1  societat civil (moviments d’opinió)  
RT  campanya de sensibilització  
RT  grup d’interès  
RT  llibertat d’opinió  
RT  moviment de consumidors  
RT  moviment europeu  

(moviments d’opinió), societat civil — (0431) 

moviments polítics i socials  
USE  moviments d’opinió (0431) 

MPUE  
USE  missió de policia de la UE (1016) 

mudança social  
USE  canvi social (2826) 

*Muga, Sant Llorenç de la  — (7211+9999) 

multa  
MT  1216 dret penal  
UF  pena pecuniària  
BT1  sanció penal  
NT1  multa coercitiva  

multa coercitiva  
MT  1216 dret penal  
BT1  multa  

BT2  sanció penal  

multiculturalisme  
USE  pluralisme cultural (2831) 

multidisciplinar, ensenyament — (3211) 

multiètnic, estat — (0406) 

multifibres, acord — (2021) 

multifuncional, agricultura  
USE  agricultura sostenible (5606) 

multifuncionalitat agrícola  
USE  agricultura sostenible (5606) 

multilateral, acord — (0806) 

multilateral, ajuda — (0811) 

multilateral, convenció  
USE  convenció internacional (0806) 

Multilateral de Garantia d’Inversions, Orga-
nisme — (7606) 

multilateral de les exportacions (COCOM), Co-
mitè de coordinació per al control  
USE  acord de Wassenaar (7621) 

Multilateral, Negociació Comercial  
USE  negociació aranzelària (2011) 

multilateral, relació — (0806) 

multilateral, tractat  
USE  acord multilateral (0806) 

multilateral, vigilància — (2411) 

multilateralisme  
USE  relació multilateral (0806) 

multilingüe, diccionari — (3221) 

multilingüisme  
MT  3611 humanitats  
UF  plurilingüisme  
BT1  llenguatge  

BT2  lingüística  
BT3  ciències socials  

RT  ensenyament d’idiomes  

multimèdia  
SN  Integració de sons, textos i imatges, fixes o ani-

mades, en un únic suport.  
MT  3236 informàtica i tractament de dades  
BT1  hipermèdia  

BT2  informàtica  
RT  autopista de la informació  
RT  difusió de la informació  

multimodal, transport  
USE  transport combinat (4811) 

multinacional  
USE  empresa multinacional (4011) 

multinacional, empresa — (4011) 

multinacional, societat  
USE  empresa multinacional (4011) 

multinacionals, forces — (0816) 

multipartidisme  
MT  0406 marc polític  
UF  democràcia multipartidista  
UF  democràcia pluripartidista  
UF  pluripartidisme  
BT1  règim polític  
RT  partits polítics  

multipartidista, democràcia  
USE  multipartidisme (0406) 

múltiple, esclerosi  
USE  malaltia del sistema nerviós (2841) 

múltiple, nacionalitat  
USE  doble nacionalitat (1231) 

múltiples, empresa d’activitats  
USE  conglomerat d’empreses (4006) 

múltiples, vehicle de reentrada de capçals  
USE  míssil teledirigit (0821) 

multiplicació vegetal  
USE  reproducció vegetal (5631) 

multipropietat  
MT  1211 dret civil  
UF  propietat a temps compartit  
BT1  propietat de béns  

mundial, acord  
USE  acord internacional (0806) 

mundial, any  
USE  campanya de sensibilització (0431) 

Mundial, Banc — (7606) 

mundial, comerç  
USE  comerç internacional (2021) 

mundial, consum — (2026) 

mundial, cotització  
USE  preu del mercat mundial (2451) 

Mundial d’Aliments, Programa — (7606) 

mundial d’informació científica i tecnològica, 
Sistema  
USE  Unisist (7606) 

Mundial de Duanes, Organització — (7621) 

Mundial de l’Alimentació (CMA), Consell  
USE  Programa Mundial d’Aliments (7606) 

Mundial de la Propietat Intel·lectual, Organit-
zació — (7606) 

Mundial de la Salut, Organització — (7606) 

mundial de navegació per satèl·lit (GNSS), sis-
tema  
USE  navegació per satèl·lit (4811) 

Mundial de Sanitat Animal, Organització — 
(7621) 

Mundial del Comerç, Organització — (7621) 

Mundial del Treball (CMT), Confederació  
USE  Confederació Sindical Internacional (7626) 

Mundial del Turisme, Organització — (7606) 

mundial, dia  
USE  campanya de sensibilització (0431) 

mundial, economia  
USE  economia internacional (1621) 

mundial, estoc — (6406) 
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Mundial, Fòrum Social  
USE  moviment antiglobalització (0431) 

Mundial, Grup del Banc  
USE  Banc Mundial (7606) 

mundial, mercat  
USE  mercat internacional (2006) 

mundial no governamental, organització  
USE  organització no governamental (7626) 

mundial, organització — (7621) 

Mundial, Organització Meteorològica — 
(7606) 

mundial, població — (2816) 

mundial, preu  
USE  preu del mercat mundial (2451) 

mundial, preu del mercat — (2451) 

Mundial, Primera Guerra — (0816) 

mundial, producció — (6406) 

Mundial, Segona Guerra — (0816) 

mundial, situació del mercat  
USE  mercat internacional (2006) 

mundialisme  
MT  0406 marc polític  
UF  universalisme  
BT1  ideologia política  
RT  globalització  

mundialització  
USE  globalització (1606) 

*Mundialització, Fons Europeu d’Adaptació a la   
*USE  Fons Europeu d’Adaptació a la Globalitza-

ció (4406) 

municions, arma de foc i — (0821) 

municipal, administració  
USE  administració local (0436) 

municipal, dret  
USE  legislació local (1206) 

municipal, fiscalitat  
USE  impost local (2446) 

municipal, hisenda  
USE  hisenda local (2436) 

municipal, impost  
USE  impost local (2446) 

municipal, jutjat  
USE  jurisdicció judicial (1226) 

municipal, ordenança  
USE  legislació local (1206) 

municipal, ordre  
USE  legislació local (1206) 

municipal, padró  
USE  cens de població (2816) 

municipal, policia  
USE  policia local (0431) 

municipal, terme  
USE  municipi (0436) 

municipals, eleccions  
USE  eleccions locals (0416) 

municipi  
MT  0436 poder executiu i administració pública  
UF  terme municipal  
BT1  entitat territorial  
RT  bé comunal  

*(municipi), Cava  — (7211+9999) 

*(municipi), Colera  — (7211+9999) 

*(municipi), Pau  — (7211+9999) 

*(municipi), Salomó  — (7211+9999) 

*(municipi), Salt  — (7211+9999) 

municipis, agermanament de  
USE  agermanament (2826) 

municipis, agrupació de  
USE  associació d’entitats locals (0436) 

municipis, associació de — (0436) 

Municipis d’Europa, Consell de  
USE  Consell de Municipis i Regions d’Europa 

(7626) 

Municipis Europeus, Consell de  
USE  Consell de Municipis i Regions d’Europa 

(7626) 

municipis, federació de  
USE  associació de municipis (0436) 

Municipis i Regions d’Europa, Consell de — 
(7626) 

municipis, mancomunitat de  
USE  associació de municipis (0436) 

Munster  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions d’Irlanda  

*Munt, Arenys de  — (7211+9999) 

muntanya  
MT  5211 medi natural  
BT1  medi geofísic  
RT  agricultura de muntanya  
RT  bosc de muntanya  
RT  regió de muntanya  

muntanya, agricultura de — (5606) 

muntanya, bosc de — (5636) 

*muntanya, forest de   
*USE  bosc de muntanya (5636) 

muntanya, regió de — (1616) 

muntanya, zona de  
USE  regió de muntanya (1616) 

*Muntanyola  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Osona  

munyidora mecànica  
USE  màquina de munyir (5626) 

munyir, aparell de  
USE  màquina de munyir (5626) 

munyir, màquina de — (5626) 

*Mur, Castell de  — (7211+9999) 

*Mura  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Bages  

mural, pintura  
USE  tècnica de construcció (6831) 

Múrcia  
USE  Regió de Múrcia (7211) 

*Múrcia (ciutat)  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*BT1  Regió de Múrcia  

*BT2  regions d’Espanya  

Múrcia, comunitat autònoma de la Regió de  
USE  Regió de Múrcia (7211) 

Múrcia, Regió de — (7211) 

Mureş  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  Romania del centre  

BT2  regions de Romania  

murtó  
USE  fruit de baia (6006) 

musclo  
USE  mol·lusc (5641) 

musclos, cria de  
USE  cria de mol·luscs (5641) 

museu  
MT  2831 cultura i religió  
BT1  política cultural  

músic  
USE  professió artística (2831) 

música  
MT  2831 cultura i religió  
BT1  arts  
RT  indústria audiovisual  
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RT  instrument de música  
RT  pirateria audiovisual  

música, instrument de — (6846) 

musulmà  
MT  2821 marc social  
UF  islamita  
UF  mahometà  
BT1  grup religiós  

BT2  grup sociocultural  
RT  islamisme  

musulmà, dret — (1206) 

mutilació sexual  
MT  2826 vida social  
UF  castració  
UF  circumcisió  
UF  clitoridectomia  
BT1  problema social  
RT  salut reproductiva  

mutu de diplomes, reconeixement  
USE  reconeixement de títols (3206) 

mutu, desenvolupament  
USE  ajuda al desenvolupament (0811) 

mutu, principi de reconeixement — (1011) 

mútua, aposta  
USE  joc d’atzar (2826) 

mútua, assistència — (1231) 

mútua, assistència judicial  
USE  cooperació judicial (0811) 

mútua, clàusula de defensa  
USE  assistència mútua (1231) 

mútua, clàusula de solidaritat  
USE  assistència mútua (1231) 

mútua, deure d’assistència  
USE  assistència mútua (1231) 

Mútua Econòmica (CAME), Consell d’Ajuda  
USE  Comecon (7621) 

mútua entre agricultors, ajuda — (5616) 

mútua i equilibrada de forces, reducció  
USE  reducció de forces (0816) 

mútua judicial penal a la Unió Europea, ajuda  
USE  cooperació judicial penal UE (1016) 

mutualitat social  
SN  Entitat que complementa el sistema de la se-

guretat social i que garanteix als seus membres 
prestacions complementàries.  

MT  2836 protecció social  
BT1  ajuda social  
RT  assegurança de malaltia  
RT  economia social  

Myanmar  
MT  7226 Àsia-Oceania  
MT  7231 geografia econòmica  
UF  Birmània  

UF  Unió de Myanmar  
BT1  Sud-est asiàtic  
BT1  països de l’ASEAN  

Myanmar, Unió de  
USE  Myanmar (7226+7231) 

*n’Hug, Castellar de  — (7211+9999) 

*na Gaia, els, Omells de  — (7211+9999) 

na nGall, Ulster-Dún — (7211) 

nabiu  
USE  fruit de baia (6006) 

nació més afavorida  
SN  Clàusula d’alguns acords bilaterals en virtut de la 

qual els estats contractants es comprometen a 
estendre als seus intercanvis recíprocs els avan-
tatges duaners que concedirien a un tercer.  

MT  2021 comerç internacional  
UF  clàusula de nació més afavorida  
UF  NMA  
UF  tracte de nació més afavorida  
BT1  comerç internacional  
RT  acord comercial  

nació més afavorida, clàusula de  
USE  nació més afavorida (2021) 

nació més afavorida, tracte de  
USE  nació més afavorida (2021) 

nacional  
USE  ciutadà (1231) 

nacional, ajuda  
USE  ajuda pública (1606) 

nacional, audiència  
USE  jurisdicció judicial (1226) 

nacional, banc  
USE  banc central (2411) 

nacional, bibliografia  
USE  bibliografia (3221) 

nacional, biblioteca — (3221) 

nacional brut, producte — (1626) 

nacional, comptabilitat — (1626) 

nacional, consciència  
USE  identitat nacional (2831) 

nacional, cultura  
USE  identitat nacional (2831) 

Nacional d’Educació a Distància, Universitat  
USE  ensenyament a distància (3206) 

nacional d’execució, mesura  
USE  transposició de la legislació comunitària 

(1011) 

nacional d’identitat, document  
USE  document d’identitat (1231) 

nacional d’un tercer país  
USE  estranger (1231) 

Nacional de Batxillerat a Distància, Institut  
USE  ensenyament a distància (3206) 

nacional de les Nacions Unides, Sistema de 
comptabilitat  
USE  sistema normalitzat de comptabilitat (1626) 

Nacional de Policia, Cos  
USE  policia (0431) 

nacional de sanitat, servei — (2841) 

nacional, defensa  
USE  política de defensa (0821) 

nacional del mercat, organització  
USE  organització del mercat (2006) 

nacional, dependència  
USE  independència nacional (0806) 

nacional, despesa — (1626) 

nacional, dret — (1206) 

nacional, dret comunitari-dret — (1011) 

nacional, dret electoral  
USE  dret electoral (0416) 

nacional, economia — (1621) 

nacional, educació  
USE  política educativa (3206) 

nacional, eleccions al parlament  
USE  eleccions generals (0416) 

nacional, emblema  
USE  bandera (2831) 

nacional, estadística — (1631) 

nacional exclusiva, zona  
USE  zona econòmica exclusiva (1231) 

*nacional, festa  — (2831) 

nacional, finançament — (2426) 

nacional, govern  
USE  Govern (0436) 

nacional, guerra d’alliberament  
USE  guerra d’independència (0816) 

nacional, himne  
USE  himne (2831) 

nacional, identitat — (2831) 

nacional, impost — (2446) 

nacional, independència — (0806) 

nacional, legislació  
USE  dret nacional (1206) 
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nacional, llei electoral  
USE  dret electoral (0416) 

nacional, llengua  
USE  llengua oficial (0431) 

nacional, mandat  
USE  mandat electoral (0421) 

nacional, mercat  
USE  mercat interior (2006) 

nacional, mercat d’interès — (2036) 

nacional, minoria — (1236) 

nacional, moneda — (2411) 

nacional, moviment d’alliberament — (0806) 

nacional, norma  
USE  norma (6411) 

nacional, normativa  
USE  dret nacional (1206) 

nacional, ordre jurídic  
USE  dret nacional (1206) 

nacional, parc — (5206) 

nacional, parlament — (0421) 

nacional, patrimoni  
USE  propietat pública (1211) 

nacional, pla  
USE  planificació nacional (1606) 

nacional, planificació — (1606) 

nacional, policia  
USE  policia (0431) 

nacional, política agrària — (5606) 

nacional, política comunitària-política — 
(1016) 

nacional, pressupost  
USE  pressupost de l’estat (2436) 

nacional, producció — (6406) 

nacional, producte — (1626) 

nacional, reglament de parlament  
USE  reglament parlamentari (0426) 

nacional, reglamentació  
USE  dret nacional (1206) 

nacional, regulació  
USE  dret nacional (1206) 

nacional, renda — (1626) 

nacional, seguretat  
USE  política de defensa (0821) 

nacional, sistema normalitzat de comptabilitat  
USE  sistema normalitzat de comptabilitat (1626) 

nacional, sobirania — (1231) 

nacional, territori  
USE  dret territorial (1231) 

nacional, transport — (4811) 

nacional, unificació — (0806) 

nacional urbà, parc — (5206) 

nacional-dret comunitari, dret  
USE  dret comunitari-dret nacional (1011) 

nacional-dret internacional, dret  
USE  dret internacional-dret intern (1231) 

nacional-política comunitària, política  
USE  política comunitària-política nacional (1016) 

nacionalisme  
MT  0406 marc polític  
BT1  ideologia política  
RT  identitat nacional  
RT  partit nacionalista  

nacionalista, partit — (0411) 

nacionalitat  
MT  1231 dret internacional  
UF  adquisició de la nacionalitat  
UF  pèrdua de la nacionalitat  
BT1  dret internacional privat  
NT1  apàtrida  
NT1  doble nacionalitat  
NT1  naturalització  
RT  filiació  
RT  matrimoni  
RT  transmissió de la propietat  

nacionalitat, adquisició de la  
USE  nacionalitat (1231) 

nacionalitat de les persones jurídiques  
MT  1231 dret internacional  
UF  nacionalitat de les societats  
BT1  dret internacional privat  
RT  empresa estrangera  
RT  empresa multinacional  
RT  persona jurídica  
RT  seu social  

nacionalitat de les societats  
USE  nacionalitat de les persones jurídiques (1231) 

nacionalitat dels vaixells  
USE  bandera de vaixell (4821) 

nacionalitat, discriminació per raons de — 
(1236) 

nacionalitat, doble — (1231) 

nacionalitat múltiple  
USE  doble nacionalitat (1231) 

nacionalitat, pèrdua de la  
USE  nacionalitat (1231) 

nacionalització  
MT  1211 dret civil  
BT1  propietat de béns  

RT  economia mixta  
RT  empresa pública  
RT  servei públic  

nacionalitzada, empresa  
USE  empresa pública (4011) 

nacionals, comptes  
USE  comptabilitat nacional (1626) 

Nacionals de Productivitat, Associació Euro-
pea de Centres — (7611) 

nacionals, eleccions — (0416) 

nacionalsocialisme  
MT  0406 marc polític  
UF  nazisme  
UF  neonazisme  
BT1  ideologia política  
RT  camp de concentració  
RT  extrema dreta  

Nacions d’Àsia del Sud-est, Associació de  
USE  ASEAN (7616) 

Nacions del Sud-est Asiàtic, Associació de  
USE  ASEAN (7616) 

nacions, dret de les  
USE  dret dels estats (1231) 

Nacions, Societat de  
USE  ONU (7606) 

Nacions Unides  
USE  ONU (7606) 

Nacions Unides, Assemblea General de les  
USE  Assemblea General ONU (7606) 

Nacions Unides, Carta de les — (0806) 

Nacions Unides, comissió de les  
USE  comissió ONU (7606) 

Nacions Unides, comissió regional de les  
USE  comissió regional ONU (7606) 

Nacions Unides, comissió tècnica de les  
USE  comissió tècnica ONU (7606) 

Nacions Unides, comitè permanent de les  
USE  comitè permanent ONU (7606) 

Nacions Unides, Conferència de les  
USE  Conferència ONU (0806) 

Nacions Unides, Consell de Seguretat de les  
USE  Consell de Seguretat ONU (7606) 

Nacions Unides, Consell de Tutela de les  
USE  Consell de Tutela ONU (7606) 

Nacions Unides, Consell Econòmic i Social de les  
USE  Ecosoc (7606) 

Nacions Unides, convenció de les  
USE  convenció ONU (0806) 

Nacions Unides d’Investigació sobre el Desar-
mament, Institut de les — (7606) 
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Nacions Unides (FNUDC), Fons de Desenvolu-
pament de capital de les  
USE  Programa de les Nacions Unides per al Des-

envolupament (7606) 

Nacions Unides, fons de les  
USE  programes i fons de l’ONU (7606) 

Nacions Unides, Fons de Població de les — 
(7606) 

Nacions Unides, forces de les  
USE  forces multinacionals (0816) 

Nacions Unides, Hàbitat de les  
USE  ONU Hàbitat (7606) 

(Nacions Unides), Institut per a la Formació i 
la Investigació — (7606) 

Nacions Unides, òrgan subsidiari de les — 
(7606) 

Nacions Unides, organisme especialitzat de 
les — (7606) 

Nacions Unides, Organització de les  
USE  ONU (7606) 

Nacions Unides, pacte internacional de les  
USE  pacte internacional ONU (0806) 

Nacions Unides per a Activitats en matèria de 
Població, Fons de les  
USE  Fons de Població de les Nacions Unides 

(7606) 

Nacions Unides per a Europa (CEPE), Comissió 
Econòmica de les  
USE  comissió regional ONU (7606) 

Nacions Unides per a Investigacions sobre la 
Delinqüència i la Justícia, Institut Interregio-
nal de les — (7606) 

Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura, 
Organització de les  
USE  FAO (7606) 

Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la 
Cultura, Organització de les  
USE  UNESCO (7606) 

Nacions Unides per a la Dona (Unifem), Fons de 
Desenvolupament de les  
USE  Programa de les Nacions Unides per al Des-

envolupament (7606) 

Nacions Unides per a la Fiscalització Interna-
cional de Drogues, Programa de les — (7606) 

Nacions Unides per a la Formació Professio-
nal i la Investigació, Institut de les — (7606) 

Nacions Unides per a la Infància, Fons de les  
USE  UNICEF (7606) 

Nacions Unides per al Desenvolupament 
Industrial, Organització de les — (7606) 

Nacions Unides per al Desenvolupament, 
Programa de les — (7606) 

Nacions Unides per al Desenvolupament 
Regional, Centre de les — (7606) 

Nacions Unides per al Desenvolupament 
Social, Institut d’Investigació de les — (7606) 

Nacions Unides per al Medi Ambient, Progra-
ma de les — (7606) 

Nacions Unides per als Drets Humans 
(ACNUDH), Alt Comissionat de les  
USE  Alt Comissionat per als Drets Humans (7606) 

Nacions Unides per als Drets Humans 
(OACDH), Oficina de l’Alt Comissionat de les  
USE  Alt Comissionat per als Drets Humans (7606) 

Nacions Unides per als establiments humans 
(CNUEH), Centre de les  
USE  ONU Hàbitat (7606) 

Nacions Unides per als establiments humans 
(PNUEH), Programa de les  
USE  ONU Hàbitat (7606) 

Nacions Unides per als Refugiats, Alt Comissi-
onat de les  
USE  ACNUR (7606) 

Nacions Unides per als refugiats de Palestina al 
Pròxim Orient, organisme d’auxili i d’obres pú-
bliques de les  
USE  UNRWA (7606) 

Nacions Unides per als Refugiats, Oficina de l’Alt 
Comissionat de les  
USE  ACNUR (7606) 

Nacions Unides, programa de Voluntaris de les  
USE  Programa de les Nacions Unides per al Des-

envolupament (7606) 

Nacions Unides, programes de les  
USE  programes i fons de l’ONU (7606) 

Nacions Unides, programes i fons de les  
USE  programes i fons de l’ONU (7606) 

Nacions Unides, resolució de les  
USE  resolució ONU (0806) 

Nacions Unides, secretari general de les — 
(7606) 

Nacions Unides, Secretaria de les  
USE  Secretaria de l’ONU (7606) 

Nacions Unides, Sistema de comptabilitat naci-
onal de les  
USE  sistema normalitzat de comptabilitat (1626) 

Nacions Unides, sistema de les  
USE  ONU (7606) 

Nacions Unides sobre Comerç i Desenvolupa-
ment, Conferència de les — (7606) 

Nacions Unides sobre el Medi Ambient i el 
Desenvolupament, Conferència de les — 
(7606) 

Nacions Unides sobre el VIH i la sida, Programa 
Conjunt de les  
USE  ONUSIDA (7606) 

Nacions Unides sobre el VIH i la sida, Progra-
ma de les  
USE  ONUSIDA (7606) 

Nacions Unides sobre els Boscos (FNUB), Fò-
rum de les  
USE  comissió tècnica ONU (7606) 

Nacions Unides (VNU), Voluntaris de les  
USE  Programa de les Nacions Unides per al Des-

envolupament (7606) 

nad Labem, Ústí — (7211) 

NAFO  
USE  Organització de Pesqueries de l’Atlàntic del 

Nord-oest (7621) 

nafta  
USE  petroli (6616) 

naixement, assignació per  
USE  prestació per maternitat (2836) 

naixement, prestació per  
USE  prestació per maternitat (2836) 

naixements, espaiament dels  
USE  control de natalitat (2806) 

naixent, empresa — (4011) 

*Nalec  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Urgell  

Namíbia  
MT  7221 Àfrica  
MT  7231 geografia econòmica  
UF  Àfrica del Sud-oest  
UF  República de Namíbia  
BT1  Àfrica meridional  

BT2  Àfrica subsahariana  
BT1  països de l’ACP  

Namíbia, República de  
USE  Namíbia (7221+7231) 

Namur, província de — (7211) 

nanobiotecnologia  
USE  nanotecnologia (6411) 

nanociència  
USE  nanotecnologia (6411) 

nanoelectrònica  
USE  nanotecnologia (6411) 

nanomaterials  
USE  nanotecnologia (6411) 
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nanotecnologia  
MT  6411 tecnologia i reglamentació tècnica  
UF  nanobiotecnologia  
UF  nanociència  
UF  nanoelectrònica  
UF  nanomaterials  
BT1  tecnologia  
RT  material avançat  
RT  microelectrònica  

nap  
USE  hortalissa d’arrel (6006) 

nap, llavor de  
USE  colza (6006) 

napalm  
USE  arma incendiària (0821) 

narcòtic  
USE  estupefaent (2841) 

narcòtica, substància  
USE  estupefaent (2841) 

narcotràfic  
USE  tràfic d’estupefaents (1216) 

narcotraficant  
USE  tràfic d’estupefaents (1216) 

*Nargó, Coll de  — (7211+9999) 

*nascut de poc  
*USE  primera infància (2816) 

nata  
MT  6016 productes agraris transformats  
UF  crema  
BT1  producte lacti  

Natali, Informe  
USE  ampliació de la Unió Europea (1016) 

natalitat  
MT  2816 demografia i població  
UF  índex de reproducció  
UF  taxa de natalitat  
BT1  demografia  
NT1  fecunditat  
NT1  maternitat  
RT  control de natalitat  

natalitat, control de — (2806) 

natalitat, política de — (2816) 

natalitat, taxa de  
USE  natalitat (2816) 

nationale, école — (3211) 

Nations Relief and Works Agency, United  
USE  UNRWA (7606) 

NATO  
USE  OTAN (7621) 

natura, conservació de la  
USE  protecció del medi ambient (5206) 

natura militar, força de — (0821) 

natura militar, institut armat de  
USE  força de natura militar (0821) 

natura, protecció de la  
USE  protecció del medi ambient (5206) 

natural, bosc — (5636) 

natural, catàstrofe  
USE  desastre natural (5216) 

natural, cautxú — (6811) 

natural, colorant alimentari — (6036) 

natural, desastre — (5216) 

natural, dret — (1206) 

natural, fill — (2806) 

natural, gas — (6616) 

natural, hàbitat  
USE  biòtop (5211) 

natural, medicina — (2841) 

natural, mort  
USE  mort (2826) 

natural, parc  
USE  reserva natural (5206) 

natural, protecció de l’entorn  
USE  protecció del paisatge (5206) 

natural protegit, espai  
USE  reserva natural (5206) 

natural, recurs — (5211) 

natural, reserva — (5206) 

natural, risc — (5206) 

natural sensible, àrea  
USE  zona sensible (5216) 

natural sensible, espai  
USE  zona sensible (5216) 

natural, tèxtil — (6841) 

natural, urani  
USE  urani (6621) 

naturalització  
MT  1231 dret internacional  
BT1  nacionalitat  

BT2  dret internacional privat  

naturals, assegurança de danys  
USE  assegurança de danys (2431) 

naturals, ciències  
USE  ciències biològiques (3606) 

naturisme  
USE  medicina natural (2841) 

nau espacial  
USE  llançadora espacial (4826) 

Nauru  
MT  7226 Àsia-Oceania  
MT  7231 geografia econòmica  
UF  República de Nauru  
BT1  Micronèsia  

BT2  Oceania  
BT1  país de la Comunitat del Pacífic  
BT1  països de l’ACP  

Nauru, República de  
USE  Nauru (7226+7231) 

naus, seguretat de les  
USE  seguretat marítima (4806) 

*Naut Aran  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Val d’Aran  

nàutic, turisme  
USE  turisme fluvial (2826) 

naval, aeronàutica  
USE  força naval (0821) 

naval, base  
USE  base militar (0821) 

naval, construcció — (6821) 

naval, enginyeria  
USE  construcció naval (6821) 

naval, força — (0821) 

naval, indústria  
USE  construcció naval (6821) 

*Navarcles  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Bages  

Navarra  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
UF  comunitat foral de Navarra  
BT1  regions d’Espanya  
*NT1  *Pamplona  

Navarra, comunitat foral de  
USE  Navarra (7211) 

*Navàs  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Bages  
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*Navata  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Empordà  

navegable, transport per via — (4821) 

navegable, via  
USE  xarxa navegable (4821) 

navegable, xarxa — (4821) 

navegació aèria  
USE  circulació aèria (4826) 

Navegació Aèria, Organització Europea per a la 
Seguretat de la  
USE  Eurocontrol (7611) 

navegació, ajuda a la — (4811) 

Navegació, Cambra de Comerç, d’Indústria i de  
USE  cambra de comerç i d’indústria (2006) 

navegació, codi de — (4806) 

navegació de lleure  
USE  embarcació de plaer (4821) 

navegació del Rin, Comissió central per a la 
— (7611) 

navegació espacial  
MT  4826 transport aeri i espacial  
UF  vol espacial  
UF  vol espacial tripulat  
BT1  transport espacial  
RT  astronàutica  

navegació fluvial  
MT  4821 transport marítim i fluvial  
UF  navegació interior  
BT1  transport per via navegable  
NT1  acord ADN  
RT  aigües interiors  
RT  Comissió central per a la navegació del Rin  
RT  codi de navegació  
RT  curs d’aigua  
RT  embarcació de plaer  
RT  llibertat de navegació  
RT  permís de navegació  
RT  senyalització  
RT  turisme fluvial  
RT  Unió Europea de la Navegació Fluvial  

Navegació Fluvial (UINF), Unió Internacional 
de la  
USE  Unió Europea de la Navegació Fluvial (7611) 

Navegació Fluvial, Unió Europea de la — 
(7611) 

navegació interior  
USE  navegació fluvial (4821) 

navegació interior, trànsit de  
USE  transport per via navegable (4821) 

navegació, llibertat de — (1231) 

navegació marítima  
MT  4821 transport marítim i fluvial  
BT1  transport marítim  
RT  codi de navegació  
RT  llibertat de navegació  
RT  permís de navegació  
RT  senyalització  

navegació per satèl·lit  
SN  L’utilitzarem per indexar els sistemes mundi-

als de conducció, localització i navegació per 
satèl·lit.  

MT  4811 organització dels transports  
UF  GPS  
UF  sistema europeu de navegació per satèl·lit 

(Galileu)  
UF  sistema mundial de navegació per satèl·lit 

(GNSS)  
BT1  sistema de transport intel·ligent  

BT2  organització dels transports  
RT  comunicació per satèl·lit  

navegació per satèl·lit (Galileu), sistema euro-
peu de  
USE  navegació per satèl·lit (4811) 

navegació per satèl·lit (GNSS), sistema mundi-
al de  
USE  navegació per satèl·lit (4811) 

navegació, permís de — (4806) 

navegació, personal de  
USE  tripulació (4811) 

navegació, programa de — (3226) 

Navegació Renana (CINR), Consorci Internaci-
onal de la  
USE  Unió Europea de la Navegació Fluvial (7611) 

navegador  
USE  programa de navegació (3226) 

*Navès  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Solsonès  

nazisme  
USE  nacionalsocialisme (0406) 

NC  
USE  nomenclatura combinada (2011) 

NCM  
USE  negociació aranzelària (2011) 

NEA  
USE  Agència per a l’Energia Nuclear (7621) 

Neamţ  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  Romania del Nord-est  

BT2  regions de Romania  

necessitades, ajuda a les persones — (2836) 

necessitades, asil per a persones  
USE  equipament social (2836) 

necessitat  
USE  pobresa (1626) 

necessitat alimentària  
MT  2841 sanitat  
BT1  nutrició  
RT  necessitats fonamentals  

necessitat d’habitatge  
MT  2846 urbanisme i construcció  
*UF  *moviment “okupa”  
BT1  política de l’habitatge  
RT  dret a l’habitatge  
RT  necessitats fonamentals  

necessitat de capital  
USE  necessitat financera (4021) 

necessitat de farratge  
USE  farratge (5631) 

necessitat de mà d’obra  
SN  Demanda global de mà d’obra o demanda es-

pecífica d’una indústria o d’un sector econòmic.  
MT  4411 mercat laboral  
UF  demanda de mà d’obra  
UF  oferta de mà d’obra  
BT1  mercat laboral  
NT1  escassetat de mà d’obra  
RT  planificació de la mà d’obra  

necessitat energètica  
USE  demanda energètica (6606) 

necessitat financera  
MT  4021 gestió administrativa  
UF  necessitat de capital  
BT1  gestió financera  

necessitat, principi de  
USE  principi de proporcionalitat (1011) 

necessitats d’aigua  
MT  5206 política del medi ambient  
BT1  gestió de l’aigua  
RT  necessitats fonamentals  

necessitats d’inversió  
USE  inversió (2426) 

necessitats essencials  
USE  necessitats fonamentals (1611) 

necessitats fonamentals  
SN  Necessitats mínimes de tot ésser humà en ma-

tèria d’alimentació, roba i allotjament.  
MT  1611 creixement econòmic  
UF  necessitats essencials  
BT1  desenvolupament econòmic  
RT  condició de vida  
RT  necessitat alimentària  
RT  necessitat d’habitatge  
RT  necessitats d’aigua  
RT  qualitat de vida  

necrosi hematopoètica infecciosa  
USE  malaltia dels peixos (5631) 
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nectarina  
USE  fruit de pinyol (6006) 

neerlandeses, Antilles — (7216) 

negativa de venda  
SN  Posició d’un productor o distribuidor que es 

nega a vendre béns o serveis.  
MT  4031 competència  
BT1  restricció de la competència  
RT  distribució exclusiva  
RT  limitació de comercialització  
RT  venda  

negligència criminal  
MT  1216 dret penal  
UF  delicte per omissió  
UF  negligència culpable  
BT1  infracció  
RT  criminalitat  
RT  recurs per omissió  

negligència culpable  
USE  negligència criminal (1216) 

negoci, arrendament de locals de  
USE  arrendament comercial (2846) 

negociable, permís de contaminació — (5206) 

negociables, emissions  
USE  permís de contaminació negociable (5206) 

negociació aranzelària  
MT  2011 política aranzelària  
UF  NCM  
UF  Negociació Comercial Multilateral  
BT1  política aranzelària  
NT1  Llei d’Expansió Comercial  
NT1  Ronda de Doha  
NT1  Ronda de l’Uruguai  
NT1  Ronda de Tòquio  
NT1  Ronda Dillon  
NT1  Ronda Kennedy  
RT  acord comercial  
RT  negociació internacional  
RT  Organització Mundial del Comerç  

negociació col·lectiva  
SN  Procés de negociació entre la patronal i els sindi-

cats a fi d’aconseguir un acord que es concretarà 
en un conveni col·lectiu.  

MT  4426 relacions laborals i dret del treball  
BT1  relació laboral  
NT1  conferència tripartida  

negociació comercial  
USE  acord comercial (2021) 

Negociació Comercial Multilateral  
USE  negociació aranzelària (2011) 

negociació d’adhesió  
MT  1016 construcció europea  
BT1  adhesió a la Unió Europea  

BT2  ampliació de la Unió Europea  

negociació d’un acord  
USE  negociació internacional (0806) 

negociació d’un acord CE  
MT  1016 construcció europea  

UF  negociació d’un acord comunitari  
BT1  acord CE  

BT2  relacions de la Unió Europea  
RT  negociació internacional  

negociació d’un acord comunitari  
USE  negociació d’un acord CE (1016) 

negociació de pau  
USE  solució de conflictes (0816) 

negociació, estat de la  
USE  negociació internacional (0806) 

negociació internacional  
MT  0806 política internacional  
UF  estat de la negociació  
UF  negociació d’un acord  
UF  obertura de negociacions  
UF  procediment de negociació  
UF  renegociació  
BT1  acord internacional  
RT  competències externes CE  
RT  negociació aranzelària  
RT  negociació d’un acord CE  
RT  solució de conflictes  

negociació, poder de — (0406) 

negociació, procediment de  
USE  negociació internacional (0806) 

negociació, tècniques de — (4406) 

negociacions de Ginebra  
USE  limitació d’armaments (0816) 

negociacions, obertura de  
USE  negociació internacional (0806) 

negociacions START  
USE  acord START (0816) 

negociant  
USE  comerciant (2036) 

negociat a distància, contracte  
USE  venda a distància (2031) 

negocis, banc de  
USE  banc comercial (2416) 

negocis, impost sobre el volum de  
USE  IVA (2446) 

negocis, viatge de  
USE  viatge (2826) 

negra, grosella  
USE  fruit de baia (6006) 

Negra, mar — (5211) 

negra, marea  
USE  contaminació per hidrocarburs (5216) 

negre, blanqueig de diner  
USE  blanqueig de diners (2421) 

negre, mercat  
USE  tràfic il·lícit (2006) 

negre, treball  
USE  treball clandestí (4406) 

negre, vi — (6021) 

negres, aigües  
USE  aigua residual (5216) 

(NEI), nous estats independents  
USE  Comunitat d’Estats Independents (7621) 

nen del carrer  
MT  2826 vida social  
BT1  problema social  
RT  fill abandonat  
RT  protecció de la infància  

nen soldat  
USE  protecció de la infància (2826) 

nens amb discapacitat, col·legi per a  
USE  educació especial (3211) 

nens, hospici de  
USE  equipament social (2836) 

nens sords, col·legi per a  
USE  educació especial (3211) 

neó  
USE  gas rar (6811) 

neó, tub de  
USE  material d’enllumenat (6826) 

neocolonialisme  
USE  colonialisme (0806) 

neofeixisme  
USE  feixisme (0406) 

neoliberalisme  
USE  liberalisme (0406) 

neonatal, mortalitat  
USE  mortalitat infantil (2816) 

neonazisme  
USE  nacionalsocialisme (0406) 

Nepal  
MT  7226 Àsia-Oceania  
MT  7231 geografia econòmica  
UF  Regne de Nepal  
UF  República Federal Democràtica del Nepal  
BT1  Àsia del Sud  
BT1  països de la SAARC  

Nepal, Regne de  
USE  Nepal (7226+7231) 

Nepal, República Federal Democràtica del  
USE  Nepal (7226+7231) 

nerviós, afecció degenerativa del sistema  
USE  malaltia del sistema nerviós (2841) 

*nerviós, afecció del sistema   
*USE  malaltia del sistema nerviós (2841) 

nerviós, malaltia del sistema — (2841) 
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nerviós, trastorn del sistema  
USE  malaltia del sistema nerviós (2841) 

nerviosa, malaltia  
USE  malaltia del sistema nerviós (2841) 

net, beneficiari — (1021) 

net, contribuent — (1021) 

net i amortització, benefici  
USE  cash flow (4026) 

net-economia  
USE  economia del coneixement (1621) 

neta, energia — (6626) 

neta, indústria  
USE  tecnologia neta (6411) 

neta, tecnologia — (6411) 

neteja ètnica  
MT  0816 equilibri internacional  
UF  depuració ètnica  
UF  purga ètnica  
BT1  guerra  

BT2  conflicte internacional  
RT  camp de concentració  

neteja, producte de  
USE  producte de manteniment (6811) 

neurobiologia  
MT  3606 ciències naturals i aplicades  
BT1  biologia  

BT2  ciències biològiques  
RT  malaltia del sistema nerviós  
RT  neurologia  

neurologia  
MT  2841 sanitat  
BT1  especialitat mèdica  

BT2  medicina  
BT3  ciències mèdiques  

RT  malaltia del sistema nerviós  
RT  neurobiologia  

*neurològica, malaltia   
*USE  malaltia del sistema nerviós (2841) 

*neuromuscular, malaltia   
*USE  malaltia del sistema nerviós (2841) 

*neuropatia  
*USE  malaltia del sistema nerviós (2841) 

neutral, país  
USE  neutralitat (0816) 

neutralisme  
USE  neutralitat (0816) 

neutralitat  
SN  Actitud d’un estat que renuncia voluntàriament a 

participar en un conflicte internacional.  
MT  0816 equilibri internacional  
UF  neutralisme  
UF  país neutral  
BT1  política exterior  

RT  conflicte internacional  
RT  seguretat internacional  

neutralitat, obligació de  
USE  deures del funcionari (0436) 

neutró  
USE  partícula elemental (3606) 

neutrons, bomba de  
USE  arma nuclear (0821) 

neutrons ràpids, reactor de  
USE  reactor nuclear (6621) 

neutrons ràpids, reactor regenerador de  
USE  reactor regenerador (6621) 

Nevis, Federació de Saint Christopher i  
USE  Saint Christopher i Nevis (7216+7231+7236) 

Nevis, Saint Christopher i — 
(7216+7231+7236) 

Nevis, Saint Kitts i  
USE  Saint Christopher i Nevis (7216+7231+7236) 

Next European Torus  
USE  Joint European Torus (1006) 

nGall, Ulster-Dún na — (7211) 

NIC  
USE  nou instrument comunitari (1021) 

Nicaragua  
MT  7216 Amèrica  
MT  7231 geografia econòmica  
MT  7236 geografia política  
UF  República de Nicaragua  
BT1  Amèrica Central  

BT2  Amèrica Llatina  
BT1  països del SELA  
BT1  països del mercat comú centreamericà  
BT1  països del SICA  
BT1  països de l’OEA  

Nicaragua, República de  
USE  Nicaragua (7216+7231+7236) 

Niça, tractat de — (1011) 

Niederösterreich  
USE  Baixa Àustria (7211) 

Nieuw Amsterdam, illa  
USE  terres australs i antàrtiques franceses (7241) 

Níger  
MT  7221 Àfrica  
MT  7231 geografia econòmica  
UF  República del Níger  
BT1  Àfrica occidental  

BT2  Àfrica subsahariana  
BT1  país de la UEMOA  
BT1  països de l’ACP  
BT1  països de la Cedeao  

Níger, República del  
USE  Níger (7221+7231) 

Nigèria  
MT  7221 Àfrica  
MT  7231 geografia econòmica  
UF  República Federal de Nigèria  
BT1  Àfrica occidental  

BT2  Àfrica subsahariana  
BT1  països de l’ACP  
BT1  països de l’OPEP  
BT1  països de la Cedeao  

Nigèria, República Federal de  
USE  Nigèria (7221+7231) 

niló  
USE  tèxtil sintètic (6841) 

Nimexe  
SN  Nomenclatura de mercaderies per a les estadís-

tiques del comerç exterior de la Comunitat i del 
comerç entre els estats membres. Substituïda el 
1987 per la nomenclatura combinada.  

MT  2006 política comercial  
BT1  política comercial comuna  
RT  nomenclatura combinada  

níquel  
MT  6816 metal·lúrgia i siderúrgia  
BT1  metall no ferrós  

BT2  metall  

Nitra, regió de — (7211) 

nitrat  
USE  sal química (6811) 

nítric, àcid  
USE  àcid inorgànic (6811) 

nítric, adob  
USE  adob químic (5626) 

nítric, òxid  
USE  òxid (6811) 

nitrogen  
MT  6811 química  
BT1  element químic  

Niue  
MT  7226 Àsia-Oceania  
MT  7231 geografia econòmica  
UF  República de Niue  
BT1  Polinèsia  

BT2  Oceania  
BT1  país de la Comunitat del Pacífic  
BT1  països de l’ACP  

Niue, República de  
USE  Niue (7226+7231) 

nivell d’ensenyament  
MT  3211 ensenyament  
UF  nivell educatiu  
NT1  educació preescolar  

NT2  escola infantil  
NT1  ensenyament postuniversitari  
NT1  ensenyament primari  
NT1  ensenyament secundari  
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NT1  ensenyament superior  
NT2  universitat  
NT3  ensenyament obert  

RT  cultura  
RT  treball escolar  

nivell d’estocs  
USE  estoc (2036) 

nivell d’exacció  
USE  exacció agrícola (1021) 

nivell d’ocupació  
USE  mercat laboral (4411) 

nivell de contaminació  
USE  grau de contaminació (5206) 

nivell de finançament comunitari  
USE  quota de finançament comunitari (1021) 

nivell de preus  
USE  índex de preus (2451) 

nivell de producció  
USE  producció (6406) 

nivell de vida  
SN  Quantitat de béns i de serveis que una persona 

o un grup de persones poden adquirir amb la 
renda de què disposen. No l’hem de confondre 
amb “cost de la vida”.  

MT  1626 comptabilitat nacional  
BT1  renda  
RT  condició de vida  
RT  consum  
RT  ingrés mínim de subsistència  
RT  qualitat de vida  

nivell educatiu  
USE  nivell d’ensenyament (3211) 

nivell, llenguatge d’alt  
USE  llenguatge de programació (3236) 

*nivell, pas a   
*USE  xarxa ferroviària (4816) 

nivell sonor  
MT  5216 deterioració del medi ambient  
BT1  soroll  

BT2  agent nociu  
RT  grau de contaminació  

NMA  
USE  nació més afavorida (2021) 

no-alineament  
SN  Refús a arrenglerar-se al costat d’una o altra de 

les grans potències.  
MT  0816 equilibri internacional  
UF  país no alineat  
BT1  política exterior  
RT  seguretat internacional  

no-comercialització, prima per — (5611) 

no-competència, obligació de — (4031) 

no-discriminació, principi de  
USE  igualtat de tracte (1236) 

no-metall  
USE  metal·loide (6811) 

no-proliferació, control de  
USE  no-proliferació nuclear (0816) 

no-proliferació d’armament  
MT  0816 equilibri internacional  
BT1  seguretat internacional  
RT  comerç d’armes  
RT  control de les exportacions  
RT  PESC  
RT  tecnologia dual  

no-proliferació d’armes nuclears  
USE  no-proliferació nuclear (0816) 

no-proliferació d’armes nuclears (TNP), tractat 
de  
USE  no-proliferació nuclear (0816) 

no-proliferació nuclear  
SN  Control internacional de la transferència i l’ús 

d’armes i  tecnologia nuclears.  
MT  0816 equilibri internacional  
UF  control de no-proliferació  
UF  NPT  
UF  no-proliferació d’armes nuclears  
UF  proliferació d’armes nuclears  
UF  proliferació nuclear  
UF  tractat de no-proliferació d’armes nuclears 

(TNP)  
BT1  desarmament  

BT2  seguretat internacional  
NT1  desnuclearització  
NT1  zona de pau  

no-violència  
MT  0431 vida política i seguretat pública  
BT1  moviments d’opinió  
RT  objecció de consciència  
RT  violència  

Nobel, premi  
USE  distinció honorífica (2826) 

noblesa  
USE  classe alta (2821) 

nociu, agent — (5216) 

nociva, planta — (5211) 

nociva, substància  
USE  substància tòxica (5216) 

nocturn, treball — (4416) 

nodrissa, vaca  
USE  vaca lactant (5626) 

nòdul polimetàl·lic  
USE  recurs mineral submarí (5211) 

*Noguera  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*NT1  *Àger  
*NT1  *Albesa  
*NT1  *Algerri  
*NT1  *Alòs de Balaguer  
*NT1  *Artesa de Segre  
*NT1  *Avellanes i Santa Linya, les  

*NT1  *Balaguer  
*NT1  *Baronia de Rialb, la  
*NT1  *Bellcaire d’Urgell  
*NT1  *Bellmunt d’Urgell  
*NT1  *Cabanabona  
*NT1  *Camarasa  
*NT1  *Castelló de Farfanya  
*NT1  *Cubells  
*NT1  *Foradada  
*NT1  *Ivars de Noguera  
*NT1  *Menàrguens  
*NT1  *Montgai  
*NT1  *Oliola  
*NT1  *Os de Balaguer  
*NT1  *Penelles  
*NT1  *Ponts  
*NT1  *Preixens  
*NT1  *Sentiu de Sió, la  
*NT1  *Térmens  
*NT1  *Tiurana  
*NT1  *Torrelameu  
*NT1  *Vallfogona de Balaguer  
*NT1  *Vilanova de l’Aguda  
*NT1  *Vilanova de Meià  
*RT  *àmbit de Ponent  

*Noguera, Ivars de  — (7211+9999) 

noli  
MT  4806 política de transports  
UF  despeses de transport  
BT1  tarifa de transport  

BT2  preu del transport  
NT1  preu CIF  
NT1  preu franc a bord  
RT  lliurament  
RT  transport de mercaderies  

noli, cost, assegurança i  
USE  preu CIF (4806) 

*noli), preu CAN (cos assegurança   
*USE  preu CIF (4806) 

noliejador  
USE  transportista (4811) 

noliejament  
MT  4811 organització dels transports  
BT1  lloguer de vehicles  

BT2  organització dels transports  

nom comercial  
USE  marca comercial (6416) 

nom de domini d’internet  
USE  adreça d’internet (3226) 

*nom geogràfic  
*USE  *toponímia (3611) 

nòmada  
USE  nomadisme (2811) 

nomadisme  
MT  2811 moviments migratoris  
UF  nòmada  
UF  transhumància  
BT1  migració interior  
RT  gitano  
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nombre d’alumnes  
USE  alumnat (3216) 

nombrosa, família — (2806) 

nomenament (de membres)  
SN  Nomenament dels membres d’una institució o 

d’un òrgan de la Unió Europea, d’una agència 
o d’un organisme comunitari. El combinarem 
amb la institució, l’òrgan, l’agència o l’organis-
me de què es tracti.  

MT  1006 institucions de la Unió Europea i funció 
pública europea  

UF  designació (de membres)  
UF  dimissió (de membres)  
UF  mandat (dels membres)  
BT1  funcionament institucional  
RT  institució comunitària  
RT  nomenament del personal  
RT  organisme comunitari  
RT  òrgan comunitari  

nomenament del personal  
MT  4421 administració i remuneració del personal  
BT1  administració del personal  
RT  nomenament (de membres)  

nomenament, poder de — (0406) 

nomenclatura  
MT  1631 anàlisi econòmica  
UF  nomenclatura estadística  
BT1  estadística  
RT  nomenclatura aranzelària  
RT  nomenclatura combinada  
RT  nomenclatura dels productes agrícoles  
RT  nomenclatura farmacèutica  
RT  nomenclatura pressupostària  
RT  producte químic  

nomenclatura aranzelària  
MT  2011 política aranzelària  
UF  classificació aranzelària  
UF  Nomenclatura de Brussel·les  
UF  nomenclatura duanera  
UF  partida aranzelària  
UF  posició aranzelària  
BT1  aranzel duaner  
NT1  especificació aranzelària  
NT1  nomenclatura combinada  
RT  nomenclatura  

nomenclatura combinada  
SN  Nomenclatura aranzelària i estadística aplicable 

al comerç exterior de la Comunitat i al comerç 
entre els estats membres.  

MT  2011 política aranzelària  
UF  NC  
BT1  nomenclatura aranzelària  

BT2  aranzel duaner  
RT  Nimexe  
RT  nomenclatura  

Nomenclatura de Brussel·les  
USE  nomenclatura aranzelària (2011) 

nomenclatura dels productes agrícoles  
MT  5611 producció i estructures agràries  
BT1  política de producció agrícola  
RT  nomenclatura  
RT  producte agrícola  

nomenclatura duanera  
USE  nomenclatura aranzelària (2011) 

nomenclatura estadística  
USE  nomenclatura (1631) 

nomenclatura farmacèutica  
MT  2841 sanitat  
UF  classificació de medicaments  
BT1  legislació farmacèutica  

BT2  organització sanitària  
BT3  política sanitària  

RT  nomenclatura  

nomenclatura pressupostària  
MT  2436 hisenda pública i política pressupostària  
BT1  hisenda pública  
RT  nomenclatura  

nomenclatura química  
USE  producte químic (6811) 

nòmina  
USE  salari (4421) 

nominal, votació — (0426) 

Nord (ALCAN), acord de lliure comerç d’Amè-
rica del  
USE  TLCAN (7616) 

Nord (CCAN), Consell de Cooperació de l’Atlàntic  
USE  Consell d’Associació Euroatlàntic (7621) 

Nord, Àfrica del — (7221) 

Nord, Amèrica del — (7216) 

Nord, Commonwealth de les illes Mariannes del  
USE  illes Mariannes (7226+7231) 

Nord, Corea del — (7226) 

Nord de Finlàndia  
USE  Lapònia (7211) 

Nord, Espòrades del  
USE  Tessàlia (7211) 

Nord, Europa del — (7206) 

Nord, illes Mariannes del  
USE  illes Mariannes (7226+7231) 

Nord, Irlanda del — (7211) 

Nord, Jutlàndia del  
USE  Nordjylland (7211) 

Nord, mar del — (5211) 

nord, mercat comú del  
USE  TLCAN (7616) 

Nord, Organització del Tractat de l’Atlàntic  
USE  OTAN (7621) 

Nord, pol  
USE  Àrtida (5211) 

Nord, Portugal del — (7211) 

Nord, Regne Unit de la Gran Bretanya i Irlanda 
del  
USE  Regne Unit (7206+7231+7236) 

Nord, Rhodèsia del  
USE  Zàmbia (7221+7231) 

Nord, Tractat de Lliure Comerç d’Amèrica del  
USE  TLCAN (7616) 

*Nord-americana, Samoa   
*USE  Samoa Americana (7226+7231) 

Nord-est d’Anglaterra  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  Anglaterra  

BT2  regions de la Gran Bretanya  

Nord-est, Romania del — (7211) 

*nord-occidentals, comarques   
*USE  *àmbit de Ponent (1606) 

Nord-oest (CIPAN), Comissió Internacional de 
Pesqueries de l’Atlàntic del  
USE  Organització de Pesqueries de l’Atlàntic del 

Nord-oest (7621) 

Nord-oest d’Anglaterra  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  Anglaterra  

BT2  regions de la Gran Bretanya  

Nord-oest, Organització de Pesqueries de 
l’Atlàntic del — (7621) 

Nord-oest, Romania del — (7211) 

nord-oriental, Estònia — (7211) 

*nord-orientals, comarques   
*USE  *àmbit de les comarques gironines (1606) 

Nord-Pas-de-Calais  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions de França  

Nord-Sud, comerç — (2021) 

Nord-Sud, Conferència  
USE  relació Nord-Sud (0806) 

Nord-Sud, cooperació  
USE  relació Nord-Sud (0806) 

Nord-Sud, diàleg  
USE  relació Nord-Sud (0806) 

Nord-Sud, relació — (0806) 

Nord-Westfàlia, Rin del — (7211) 

Nòrdic, Consell — (7611) 

nòrdic, país  
USE  Europa del Nord (7206) 

Nòrdic, països del Consell — (7236) 
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Nordjylland  
SN  Creada l’1 de gener del 2007, la regió agrupa l’an-

tic districte de Nordjylland (Jutlàndia del Nord) i 
també una part del districte de Viborg.  

MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
UF  Jutlàndia del Nord  
UF  Jutlàndia Septentrional  
BT1  regions de Dinamarca  

Norfolk, illa — (7226+7231+7236) 

Norfolk, territori de l’illa  
USE  illa Norfolk (7226+7231+7236) 

norma  
MT  6411 tecnologia i reglamentació tècnica  
UF  norma nacional  
BT1  normalització  

BT2  reglamentació tècnica  
NT1  norma de producció  
NT1  norma de qualitat  
NT1  norma de seguretat  
NT1  norma tècnica  
RT  autoregulació  
RT  legislació sanitària  
RT  norma alimentària  
RT  norma biològica  
RT  norma de comercialització  
RT  norma de treball  
RT  norma mediambiental  
RT  responsabilitat del fabricant  

norma alimentària  
MT  2841 sanitat  
UF  Codex Alimentarius  
BT1  legislació alimentària  

BT2  nutrició  
RT  norma  

norma biològica  
MT  5206 política del medi ambient  
BT1  norma mediambiental  

BT2  dret del medi ambient  
BT3  política de medi ambient  

RT  biologia  
RT  norma  
RT  obstacle tècnic  

norma comunitària  
USE  norma europea (6411) 

norma d’origen  
USE  producte originari (2021) 

norma de comercialització  
MT  2031 comercialització  
BT1  comercialització  
RT  norma  
RT  obstacle tècnic  
RT  pesos i mesures  
RT  qualitat del producte  

norma de construcció  
USE  reglamentació de la construcció (2846) 

norma de medi ambient  
USE  norma mediambiental (5206) 

norma de producció  
SN  Rendiment al qual està obligat el treballador per 

poder rebre un salari determinat. No l’hem de 
confondre amb “norma de treball”.  

MT  6411 tecnologia i reglamentació tècnica  
BT1  norma  

BT2  normalització  
BT3  reglamentació tècnica  

RT  política de producció  
RT  productivitat del treball  
RT  salari per rendiment  

norma de qualitat  
MT  6411 tecnologia i reglamentació tècnica  
BT1  norma  

BT2  normalització  
BT3  reglamentació tècnica  

RT  control de la qualitat dels productes agrícoles  
RT  marca de qualitat  
RT  norma mediambiental  
RT  qualitat del producte  

norma de qualitat del medi ambient  
USE  norma mediambiental (5206) 

norma de qualitat mediambiental  
USE  norma mediambiental (5206) 

norma de seguretat  
MT  6411 tecnologia i reglamentació tècnica  
BT1  norma  

BT2  normalització  
BT3  reglamentació tècnica  

RT  focs artificials  
RT  seguretat del producte  

norma de treball  
SN  Normes relatives a l’ocupació i a les condicions 

de treball establertes per l’empresari i el treba-
llador als convenis col·lectius, o pel legislador a 
les lleis i els reglaments laborals.  

MT  4426 relacions laborals i dret del treball  
BT1  dret del treball  
RT  condició de treball  
RT  norma  

norma europea  
MT  6411 tecnologia i reglamentació tècnica  
UF  euronorma  
UF  norma comunitària  
BT1  norma internacional  

BT2  normalització  
BT3  reglamentació tècnica  

RT  organisme europeu de normalització  

norma internacional  
MT  6411 tecnologia i reglamentació tècnica  
UF  norma ISO  
BT1  normalització  

BT2  reglamentació tècnica  
NT1  norma europea  
RT  Incoterms  
RT  ISO  

norma ISO  
USE  norma internacional (6411) 

norma mediambiental  
SN  Especificació del nivell màxim admissible de 

contaminació o de pertorbació ambiental, amb 
un marge de seguretat que permet preservar la 
salut pública.  

MT  5206 política del medi ambient  
UF  norma de medi ambient  
UF  norma de qualitat del medi ambient  
UF  norma de qualitat mediambiental  

BT1  dret del medi ambient  
BT2  política de medi ambient  

NT1  norma biològica  
RT  etiqueta ecològica  
RT  norma  
RT  norma de qualitat  
RT  tecnologia neta  

norma nacional  
USE  norma (6411) 

norma sanitària  
USE  legislació sanitària (2841) 

norma social  
MT  2821 marc social  
BT1  situació social  
RT  clàusula social  

norma social fonamental  
USE  clàusula social (2021) 

norma tècnica  
MT  6411 tecnologia i reglamentació tècnica  
BT1  norma  

BT2  normalització  
BT3  reglamentació tècnica  

RT  Cenelec  
RT  ETSI  

normal, gasolina  
USE  gasolina (6616) 

normalització  
MT  6411 tecnologia i reglamentació tècnica  
UF  estandardització  
UF  institut de normalització  
BT1  reglamentació tècnica  
NT1  harmonització de normes  
NT1  homologació  

NT2  certificació comunitària  
NT1  marca de conformitat CE  
NT1  norma  

NT2  norma de producció  
NT2  norma de qualitat  
NT2  norma de seguretat  
NT2  norma tècnica  

NT1  norma internacional  
NT2  norma europea  

RT  cooperació industrial  
RT  etiquetatge  
RT  marca de qualitat  
RT  obstacle tècnic  
RT  organisme europeu de normalització  
RT  principi de reconeixement mutu  

Normalització, Comitè Europeu de — (7611) 

normalització comptable  
USE  sistema normalitzat de comptabilitat (1626) 

Normalització Electrotècnica, Comitè Europeu de  
USE  Cenelec (7611) 

normalització, institut de  
USE  normalització (6411) 

normalització, institut europeu de  
USE  organisme europeu de normalització (7611) 

*normalització lingüística  
*USE  política lingüística (3611) 
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normalització, organisme europeu de — 
(7611) 

Normalització, Organització Internacional de  
USE  ISO (7626) 

normalitzat de comptabilitat nacional, sistema  
USE  sistema normalitzat de comptabilitat (1626) 

normalitzat de comptabilitat, sistema — 
(1626) 

normalitzat, pla comptable  
USE  sistema normalitzat de comptabilitat (1626) 

Normandia, Alta — (7211) 

Normandia, Baixa — (7211) 

normativa comunitària  
USE  dret comunitari (1011) 

normativa de medi ambient  
USE  dret del medi ambient (5206) 

normativa fiscal  
USE  dret fiscal (2446) 

normativa fitosanitària  
USE  legislació fitosanitària (5606) 

normativa forestal  
USE  legislació forestal (5636) 

normativa nacional  
USE  dret nacional (1206) 

normativa, potestat  
USE  potestat reglamentària (0436) 

normativa sobre enteses  
USE  reglamentació sobre enteses (4031) 

normativa urbanística  
USE  reglamentació urbanística (2846) 

normativa veterinària  
USE  legislació veterinària (5606) 

normes de catalogació  
USE  catalogació (3221) 

Normes de Telecomunicacions, Institut Euro-
peu de  
USE  ETSI (7611) 

normes, harmonització de — (6411) 

normes sobre els termes comercials  
USE  Incoterms (2021) 

*Norra Finland  
*USE  Lapònia (7211) 

Norra Mellansverige  
USE  Centre-Nord de Suècia (7211) 

Norrbotten  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  Norrland septentrional  

BT2  regions de Suècia  

*Norrland, Alta   
*USE  Norrland septentrional (7211) 

Norrland central  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
UF  Mellersta Norrland  
BT1  regions de Suècia  
NT1  Jämtland  
NT1  Västernorrland  

Norrland, Mellersta  
USE  Norrland central (7211) 

Norrland, Övre  
USE  Norrland septentrional (7211) 

Norrland septentrional  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*UF  *Alta Norrland  
UF  Övre Norrland  
BT1  regions de Suècia  
NT1  Norrbotten  
NT1  Västerbotten  

*Northwest Atlantic Fisheries Organization  
*USE  Organització de Pesqueries de l’Atlàntic del 

Nord-oest (7621) 

Noruega  
MT  7206 Europa  
MT  7231 geografia econòmica  
MT  7236 geografia política  
UF  Regne de Noruega  
BT1  Europa del Nord  
BT1  països de l’AELC  
BT1  països de l’OCDE  
BT1  països de l’OTAN  
BT1  països del Consell d’Europa  
BT1  països del Consell Nòrdic  

Noruega, mar de — (5211) 

Noruega, Regne de  
USE  Noruega (7206+7231+7236) 

notari  
MT  1226 organització de la justícia  
BT1  personal de l’administració de justícia  

BT2  professió jurídica  

Notenboom, procediment  
USE  procediment pressupostari (2441) 

notícies, agència de  
USE  agència de premsa (3226) 

notificació de l’ajuda pública  
USE  control de les ajudes públiques (4031) 

Notranjska i el Karst  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*UF  *Carniola interior i el Karst  
UF  Notranjsko-kraska  
BT1  regions d’Eslovènia  

Notranjsko-kraska  
USE  Notranjska i el Karst (7211) 

nou  
USE  fruit de clofolla (6006) 

nou assentament  
USE  migració de repoblació (2811) 

*Nou de Berguedà, la  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Berguedà  

*Nou de Gaià, la  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Tarragonès  

nou de palma  
MT  6006 productes d’origen vegetal  
BT1  planta oleaginosa  
RT  oli vegetal  

nou instrument comunitari  
MT  1021 finances comunitàries  
UF  emprèstit Ortoli  
UF  facilitat Ortoli  
UF  NIC  
UF  nou instrument comunitari d’emprèstits i 

préstecs  
BT1  instrument financer comunitari  

BT2  finançament comunitari  
RT  Banc Europeu d’Inversions  

nou instrument comunitari d’emprèstits i prés-
tecs  
USE  nou instrument comunitari (1021) 

nou material  
USE  material avançat (6411) 

nou ordre econòmic  
MT  0806 política internacional  
UF  nou ordre econòmic internacional  
BT1  política internacional  
RT  dret al desenvolupament  
RT  economia del coneixement  

nou ordre econòmic internacional  
USE  nou ordre econòmic (0806) 

nou país industrialitzat  
MT  1611 creixement econòmic  
UF  nous països industrialitzats  
UF  país acabat d’industrialitzar  
BT1  desenvolupament econòmic  
RT  industrialització  

nou pobre  
USE  pobresa (1626) 

nou producte  
MT  6806 política i estructura industrials  
UF  producte nou  
BT1  producció industrial  
RT  disseny del producte  

nou, producte  
USE  nou producte (6806) 
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nounat  
USE  primera infància (2816) 

nous estats independents (NEI)  
USE  Comunitat d’Estats Independents (7621) 

nous, oli de  
USE  oli vegetal (6016) 

nous països industrialitzats  
USE  nou país industrialitzat (1611) 

Nova Caledònia  
MT  7231 geografia econòmica  
MT  7241 països i territoris d’ultramar  
BT1  país de la Comunitat del Pacífic  
BT1  PTU francesos  
RT  Melanèsia  

nova, ciutat — (2846) 

nova, energia  
USE  energia neta (6626) 

Nova Guinea  
USE  Papua Nova Guinea (7226+7231) 

Nova Guinea, estat independent de Papua  
USE  Papua Nova Guinea (7226+7231) 

Nova Guinea, Papua — (7226+7231) 

nova Iugoslàvia  
USE  Sèrbia i Montenegro (7206) 

nova manera d’ocupació  
MT  4411 mercat laboral  
BT1  mercat laboral  
RT  treball atípic  

*Nova, Móra la  — (7211+9999) 

nova pedagogia  
MT  3206 educació  
UF  centre pilot  
UF  escola experimental  
UF  escola oberta  
UF  escola pilot  
UF  experiment pedagògic  
UF  innovació pedagògica  
UF  investigació pedagògica  
BT1  mètode pedagògic  
RT  ensenyament obert  

nova religió  
MT  2831 cultura i religió  
BT1  religió  

nova tecnologia  
MT  6411 tecnologia i reglamentació tècnica  
UF  alta tecnologia  
UF  tecnologia avançada  
UF  tecnologia punta  
BT1  tecnologia  
RT  acord de Wassenaar  
RT  indústria aeroespacial  
RT  indústria aeronàutica  
RT  indústria d’armaments  
RT  indústria punta  
RT  informàtica aplicada  
RT  innovació  

RT  material avançat  
RT  tecnologia de la informació  

Nova Zelanda  
MT  7226 Àsia-Oceania  
MT  7231 geografia econòmica  
MT  7236 geografia política  
BT1  Oceania  
BT1  país de l’APEC  
BT1  països de l’OCDE  
BT1  països de l’Anzus  

Noves Hèbrides  
USE  Vanuatu (7226+7231) 

novetat vegetal  
SN  Resultat de la creació o el descobriment d’una 

varietat vegetal.  
MT  5631 activitat agropecuària  
BT1  producció vegetal  
RT  llavor  
RT  millora de les plantes  
RT  Oficina Comunitària de Varietats Vegetals  
RT  planta transgènica  
RT  propietat intel·lectual  

NPT  
USE  no-proliferació nuclear (0816) 

NU  
USE  ONU (7606) 

Nuclear (AEEN), Agència Europea per a l’Energia  
USE  Agència per a l’Energia Nuclear (7621) 

nuclear, accident — (6621) 

Nuclear, Agència per a l’Energia — (7621) 

nuclear, aparell  
USE  arma nuclear (0821) 

nuclear, arma — (0821) 

nuclear, arma de dissuasió  
USE  dissuasió (0821) 

nuclear, bomba  
USE  arma nuclear (0821) 

nuclear, central — (6621) 

Nuclear, Centre Europeu per a la Investigació  
USE  CERN (7611) 

nuclear, combustible — (6621) 

nuclear, control  
USE  seguretat nuclear (6621) 

nuclear d’abast mitjà, força  
USE  euromíssil (0816) 

nuclear, dany  
USE  accident nuclear (6621) 

nuclear, dret — (6606) 

nuclear, energia — (6621) 

nuclear estratègica, arma — (0821) 

nuclear estratègica, força  
USE  arma nuclear estratègica (0821) 

nuclear, família  
USE  família (2806) 

nuclear, física — (3606) 

nuclear, fissió — (6621) 

*nuclear force, intermediate-range   
*USE  euromíssil (0816) 

nuclear, fusió — (6621) 

nuclear, guerra — (0816) 

nuclear, indústria — (6621) 

nuclear, instal·lació  
USE  central nuclear (6621) 

nuclear, investigació — (6621) 

nuclear, matèria  
USE  combustible nuclear (6621) 

nuclear, medicina — (2841) 

nuclear, míssil  
USE  míssil (0821) 

nuclear, no-proliferació — (0816) 

nuclear, política — (6621) 

nuclear, producte  
USE  combustible nuclear (6621) 

nuclear, programa  
USE  política nuclear (6621) 

nuclear, proliferació  
USE  no-proliferació nuclear (0816) 

nuclear, prova — (6621) 

nuclear, química — (6621) 

nuclear, reactor — (6621) 

nuclear, residu  
USE  residu radioactiu (5216) 

nuclear, ressonància magnètica  
USE  diagnosi mèdica (2841) 

nuclear, risc  
USE  accident nuclear (6621) 

nuclear, seguretat — (6621) 

nuclear tàctica, arma — (0821) 

nuclear, tancament d’instal·lació  
USE  clausura de central energètica (6606) 

nuclear, tecnologia — (6621) 

nuclears (TNP), tractat de no-proliferació d’ar-
mes  
USE  no-proliferació nuclear (0816) 
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nuclears estratègiques, sistema d’armes  
USE  arma nuclear estratègica (0821) 

nuclears, matèries  
USE  matèria radioactiva (6621) 

nuclears, no-proliferació d’armes  
USE  no-proliferació nuclear (0816) 

nuclears, proliferació d’armes  
USE  no-proliferació nuclear (0816) 

nuclears, seguretat de les instal·lacions  
USE  seguretat nuclear (6621) 

*nucli animal  
*SN  *L’utilitzarem per referir-nos a l’exhibició, l’aco-

lliment, la venda i la cria d’animals, però no per 
a les instal·lacions de cria d’animals per a la 
producció de carn, pell o altres productes útils 
per a les persones, ni per a lesinstal·lacions dels 
animals de càrrega o dels animals que treballen 
a l’agricultura.  

*MT  5631 activitat agropecuària  
*UF  *acolliment d’animals  
*UF  *botiga d’animals  
*UF  *centres d’ensinistrament d’animals  
*UF  *gossera  
*BT1  animal domèstic  

*BT2  producció animal  
*RT  punt de venda  

nucli atòmic  
USE  àtom (3606) 

nucli dur  
USE  cooperació reforçada (1016) 

nucli urbà  
USE  aglomeració urbana (2846) 

nul, vot — (0416) 

*Nulles  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Camp  

nul·litat de l’elecció  
MT  0416 procediment electoral i sistema de votació  
BT1  contenciós electoral  

BT2  verificació de l’escrutini  
BT3  votació  

nul·litat, recurs de  
USE  recurs d’anul·lació (1221) 

numerus clausus  
USE  selecció d’alumnes (3206) 

nupcialitat  
MT  2816 demografia i població  
UF  taxa de nupcialitat  
BT1  demografia  
RT  matrimoni  

nupcialitat, taxa de  
USE  nupcialitat (2816) 

nutrició  
MT  2841 sanitat  
UF  alimentació  
NT1  alimentació humana  
NT1  escassetat d’aliments  

NT2  desnutrició  
NT2  fam  

NT1  higiene alimentària  
NT1  intoxicació alimentària  
NT1  legislació alimentària  

NT2  inspecció d’aliments  
NT2  norma alimentària  

NT1  necessitat alimentària  
NT1  política alimentària  
NT1  recurs alimentari  
NT1  seguretat alimentària  
RT  complement alimentari  
RT  consum alimentari  
RT  despesa alimentària  
RT  FAO  
RT  hàbit alimentari  
RT  malaltia de nutrició  

nutrició animal  
USE  alimentació animal (5631) 

nutrició, malaltia de — (2841) 

nutrició, trastorn de  
USE  malaltia de nutrició (2841) 

nyam  
MT  6006 productes d’origen vegetal  
BT1  tubercle  
RT  hortalissa d’arrel  
RT  planta tropical  

Nyasalàndia  
USE  Malawi (7221+7231) 

*Nyland  
*USE  Finlàndia Meridional (7211) 

OAA  
USE  FAO (7606) 

(OACDH), Oficina de l’Alt Comissionat de les 
Nacions Unides per als Drets Humans  
USE  Alt Comissionat per als Drets Humans (7606) 

OACI  
USE  Organització d’Aviació Civil Internacional 

(7606) 

OAMI  
USE  Oficina d’Harmonització del Mercat Interi-

or (1006) 

OAOP  
USE  UNRWA (7606) 

OAP  
USE  Organització per a l’Alliberament de Palesti-

na (7236+7616) 

OAP (entitat)  
USE  Organització Asiàtica de Productivitat (7616) 

OAPEC  
USE  Organització de Països Àrabs Exportadors de 

Petroli (7616) 

Öarna, Smaaland med  
USE  Smaaland i Illes (7211) 

OAS  
USE  Organització d’Estats Americans (7616) 

OAV  
USE  Oficina Alimentària i Veterinària (1006) 

Obalno-kraska  
USE  Marítima i el Karst (7211) 

obediència, deure d’  
USE  deures del funcionari (0436) 

Oberösterreich  
USE  Alta Àustria (7211) 

obert de coordinació, mètode — (1011) 

obert, debat  
USE  consulta pública (3226) 

obert, ensenyament — (3211) 

obert, explotació a cel  
USE  explotació minera (6611) 

obert, operació de mercat  
USE  control de liquiditat (2411) 

obert, plataforma de càrrega a mar  
USE  instal·lació al mar (6616) 

obert, política de mercat  
USE  control de liquiditat (2411) 

obert, règim — (1216) 

oberta, consulta  
USE  consulta pública (3226) 

*Oberta de Catalunya, Universitat   
*USE  universitat (3211) 

oberta, escola  
USE  nova pedagogia (3206) 

oberts, interconnexió de sistemes  
USE  interconnexió de sistemes (3236) 

obertura de contingent aranzelari  
USE  contingent aranzelari (2011) 

obertura de negociacions  
USE  negociació internacional (0806) 

obertura de pliques  
USE  licitació (2006) 

obertura dels comerços, hora d’  
USE  horari comercial (2006) 

*obertura, llicència d’  
*USE  *llicència administrativa (0436) 

obesitat  
USE  malaltia de nutrició (2841) 
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objecció de consciència  
MT  0821 defensa  
UF  objector de consciència  
BT1  servei militar  

BT2  exèrcit  
RT  desobediència civil  
RT  llibertat d’opinió  
RT  no-violència  

objecte antic  
USE  obra d’art (2831) 

objecte d’art  
USE  obra d’art (2831) 

objecte de ceràmica  
USE  ceràmica (6846) 

objecte del contracte  
USE  contracte administratiu (0436) 

objectes d’art, exportació d’  
USE  comerç d’art (2831) 

objectes d’escriptori  
USE  material d’oficina (6846) 

objectes espacials, responsabilitat dels  
USE  utilització de l’espai (1231) 

objectiu 1, regió de l’  
USE  regió desfavorida (1616) 

objectiu de producció  
MT  6406 producció  
BT1  planificació de la producció  

BT2  política de producció  

objectiu de qualitat  
USE  millora de la producció (6406) 

objectiu, preu d’ — (2451) 

objectiva, competència  
USE  competència per matèria (1226) 

objector de consciència  
USE  objecció de consciència (0821) 

oblast’ de Kaliningrad  
USE  qüestió de Kaliningrad (0816) 

obligació civil  
USE  dret de les obligacions (1211) 

obligació d’aliments  
SN  Obligació d’oferir aliment adequat a una perso-

na a qui es deu per llei, disposició testamentà-
ria o contracte.  

MT  2806 família  
UF  aliments  
UF  dret alimentari  
UF  pensió alimentària  
UF  pensió d’aliments  
BT1  dret de família  
RT  càrrega familiar  
RT  dret de les obligacions  
RT  persona divorciada  

obligació de moralitat  
USE  deures del funcionari (0436) 

obligació de neutralitat  
USE  deures del funcionari (0436) 

obligació de no-competència  
MT  4031 competència  
BT1  restricció de la competència  

obligació de reserva  
USE  deures del funcionari (0436) 

obligació escolar  
USE  ensenyament obligatori (3211) 

obligació financera  
USE  valor de renda fixa (2421) 

obligacions del ciutadà  
USE  deures del ciutadà (1236) 

obligacions del funcionari  
USE  deures del funcionari (0436) 

obligacions, dret de les — (1211) 

obligatori, dictamen  
USE  dictamen PE (1011) 

obligatori, ensenyament — (3211) 

obligatori, ensenyament secundari  
USE  ensenyament secundari (3211) 

obligatori, vot — (0416) 

obligatòria, assegurança — (2431) 

obligatòria, despesa — (1021) 

obligatòria, despesa no — (1021) 

obligatòria, destil·lació  
USE  destil·lació (6036) 

obligatòria, escolaritat  
USE  ensenyament obligatori (3211) 

obra, adaptabilitat de la mà d’  
USE  adaptabilitat del treballador (4411) 

obra agrícola, mà d’ — (5616) 

obra, cost de mà d’  
USE  cost salarial (4026) 

obra d’art  
MT  2831 cultura i religió  
UF  instal·lació artística  
UF  objecte antic  
UF  objecte d’art  
BT1  patrimoni cultural  

BT2  política cultural  

obra d’enginyeria civil  
USE  obra de fàbrica (4806) 

obra de fàbrica  
MT  4806 política de transports  
UF  aqüeducte  
UF  dic  
UF  moll  
UF  obra d’enginyeria civil  
UF  presa  

UF  resclosa  
BT1  infraestructura de transports  

BT2  política de transports  
NT1  pont  
NT1  túnel  
RT  enginyeria civil  
RT  grans obres  

obra de referència  
MT  3221 documentació  
BT1  document  
NT1  bibliografia  
NT1  catàleg  
NT1  repertori  
NT1  tesaurus  

obra, demanda de mà d’  
USE  necessitat de mà d’obra (4411) 

obra, escassetat de mà d’ — (4411) 

obra estrangera, mà d’  
USE  treballador migrant (4411) 

obra, estructura de la mà d’  
USE  mà d’obra (4411) 

obra familiar, mà d’ — (4411) 

obra femenina, mà d’ — (4411) 

obra, flexibilitat de la mà d’  
USE  flexibilitat del treball (4411) 

obra, formació de mà d’  
USE  formació professional (4406) 

obra hidràulica  
USE  ordenació hidràulica (6831) 

obra il·lustrada  
USE  il·lustració (3221) 

obra, mà d’ — (4411) 

obra, manca de mà d’  
USE  escassetat de mà d’obra (4411) 

obra, mobilitat de la mà d’ — (4411) 

obra, necessitat de mà d’ — (4411) 

obra, oferta de mà d’  
USE  necessitat de mà d’obra (4411) 

obra, planificació de la mà d’ — (4406) 

obra, salari per unitat d’  
USE  salari per rendiment (4421) 

obra, tràfic de mà d’  
USE  treballador clandestí (4411) 

obrar, capacitat d’ — (1211) 

obrer  
MT  4411 mercat laboral  
UF  operari  
BT1  categoria socioprofessional  
NT1  aprenent  
NT1  obrer especialitzat  

NT2  miner  
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NT1  obrer qualificat  
NT1  peó  
RT  accionariat obrer  
RT  classe obrera  
RT  mà d’obra agrícola  
RT  treballador manual  

obrer, accionariat — (4426) 

obrer agrícola  
USE  mà d’obra agrícola (5616) 

obrer especialitzat  
MT  4411 mercat laboral  
BT1  obrer  

BT2  categoria socioprofessional  
NT1  miner  

obrer, moviment — (0431) 

obrer qualificat  
MT  4411 mercat laboral  
UF  treballador qualificat  
BT1  obrer  

BT2  categoria socioprofessional  
RT  coneixements tècnics  
RT  professió tècnica  

obrer, sindicat  
USE  sindicat (4426) 

obrera, autogestió  
USE  autogestió (4426) 

obrera, classe — (2821) 

Obrera, Internacional — (0406) 

obres, contracte d’ — (2006) 

obres, contracte d’execució d’  
USE  contracte d’obres (2006) 

obres, contracte públic d’  
USE  contracte d’obres (2006) 

obres d’art, comerç d’  
USE  comerç d’art (2831) 

obres d’art, exportació d’  
USE  comerç d’art (2831) 

obres, Directiva d’  
USE  contracte d’obres (2006) 

obres, equip per a  
USE  material de construcció (6831) 

obres, grans — (6831) 

obres hidroagrícoles  
USE  ordenació hidroagrícola (5621) 

obres, llicència d’  
USE  permís de construcció (2846) 

obres, màquina per a  
USE  material de construcció (6831) 

obres públiques  
MT  6831 construcció i obres públiques  
NT1  construcció de carreteres  

NT1  dragatge  
NT1  drenatge  
NT1  enginyeria civil  
NT1  grans obres  
*NT1  *manteniment d’infraestructures  
NT1  ordenació hidràulica  
RT  indústria de la construcció  
RT  política de construcció  
RT  urbanisme  

obres públiques de les Nacions Unides per als 
refugiats de Palestina al Pròxim Orient, organis-
me d’auxili i d’  
USE  UNRWA (7606) 

observació  
MT  6416 investigació i propietat intel·lectual  
UF  tècnica d’observació  
BT1  mètode d’investigació  

BT2  investigació  

observació del medi ambient, xarxa europea d’in-
formació i  
USE  Agència Europea de Medi Ambient (1006) 

observació, missió d’ — (0806) 

observació, tècnica d’  
USE  observació (6416) 

observador  
MT  0806 política internacional  
UF  estatut d’observador  
BT1  representació diplomàtica  

BT2  relació diplomàtica  
BT3  política internacional  

observador, estatut d’  
USE  observador (0806) 

observadors, missió d’  
USE  missió d’observació (0806) 

observatori europeu  
USE  organisme i agència de la UE (1006) 

Observatori Europeu de la Droga  
USE  Observatori Europeu de la Droga i les Toxi-

comanies (1006) 

Observatori Europeu de la Droga i les Toxico-
manies  
MT  1006 institucions de la Unió Europea i funció 

pública europea  
UF  EMCDDA  
UF  Observatori Europeu de la Droga  
UF  Observatori Europeu de les Drogues  
UF  OEDT  
BT1  organisme i agència de la UE  

BT2  organisme comunitari  
RT  toxicomania  

Observatori Europeu de les Drogues  
USE  Observatori Europeu de la Droga i les Toxi-

comanies (1006) 

Observatori Europeu de les PIME  
USE  petita i mitjana empresa (4011) 

Observatori Europeu del Racisme i la Xenofòbia 
(OERX EUMC)  
USE  Agència dels Drets Fonamentals de la Unió 

Europea (1006) 

obsolescència de les qualificacions  
USE  qualificació obsoleta (4411) 

obsolescència tecnològica  
USE  tecnologia obsoleta (6411) 

obsoleta, qualificació — (4411) 

obsoleta, tecnologia — (6411) 

obstacle a l’exportació  
USE  restricció de les exportacions (2021) 

obstacle a la importació  
USE  restricció de les importacions (2021) 

obstacle administratiu  
USE  obstacle tècnic (2021) 

obstacle al desenvolupament  
MT  1611 creixement econòmic  
BT1  subdesenvolupament  

BT2  desenvolupament econòmic  
RT  política de desenvolupament  

obstacle aranzelari  
MT  2021 comerç internacional  
UF  barrera aranzelària  
UF  protecció aranzelària  
BT1  restricció dels intercanvis  
RT  aranzel duaner  
RT  política aranzelària comuna  

obstacle comercial  
USE  restricció dels intercanvis (2021) 

obstacle no aranzelari  
MT  2021 comerç internacional  
UF  barrera no aranzelària  
BT1  restricció dels intercanvis  
NT1  exacció d’efecte equivalent  
NT1  mesura d’efecte equivalent  
NT1  obstacle tècnic  
NT1  restricció quantitativa  
RT  ajuda pública  
RT  contractació administrativa  
RT  principi de reconeixement mutu  

obstacle tècnic  
MT  2021 comerç internacional  
UF  obstacle administratiu  
BT1  obstacle no aranzelari  

BT2  restricció dels intercanvis  
RT  legislació fitosanitària  
RT  legislació sanitària  
RT  legislació veterinària  
RT  norma biològica  
RT  norma de comercialització  
RT  normalització  

obstacles arquitectònics, supressió d’  
USE  mitjans per a discapacitats (2826) 

obstetrícia  
USE  ginecologia (2841) 
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oca  
USE  ocell de corral (5631) 

OCAM  
USE  Organització Comuna Africana i Mauriciana 

(7616) 

OCAS  
USE  Sistema d’Integració de l’Amèrica Central 

(7616) 

ocasió, bé d’ — (2026) 

ocasió, material d’  
USE  bé d’ocasió (2026) 

ocasional, agricultura  
USE  agricultura a temps parcial (5616) 

ocasional, treball — (4406) 

Occar  
USE  política europea d’armament (0821) 

occidental (CEAO), Comunitat Econòmica de 
l’Àfrica  
USE  Unió Econòmica i Monetària de l’Àfrica oc-

cidental (7616) 

occidental (Cespao), Comissió Econòmica i So-
cial per a l’Àsia  
USE  comissió regional ONU (7606) 

occidental (UDEAO), Unió Duanera i Econòmi-
ca de l’Àfrica  
USE  Unió Econòmica i Monetària de l’Àfrica oc-

cidental (7616) 

occidental (UMOA), Unió Monetària de l’Àfrica  
USE  Unió Econòmica i Monetària de l’Àfrica oc-

cidental (7616) 

occidental, Àfrica — (7221) 

Occidental, Alemanya  
USE  Alemanya (7206+7231+7236) 

occidental, Àsia  
USE  Pròxim Orient i Orient Mitjà (7226) 

occidental, Comunitat Econòmica dels estats 
de l’Àfrica — (7616) 

*occidental de Finlàndia central, part   
*USE  Finlàndia Occidental (7211) 

occidental, Estònia — (7211) 

occidental, Europa — (7206) 

Occidental, Finlàndia — (7211) 

occidental, Grècia — (7211) 

occidental, Macedònia — (7211) 

Occidental, Malàisia  
USE  Malàisia (7226+7231) 

Occidental, Mecklenburg-Pomerània — (7211) 

occidental, organització de l’Àfrica  
USE  organització africana (7616) 

occidental, país balcànic  
USE  Balcans occidentals (7231) 

Occidental, província de Flandes — (7211) 

Occidental, Sàhara — (7221) 

occidental, Samoa  
USE  Samoa (7226+7231) 

occidental, Timor  
USE  Timor (7226+7231) 

occidental, Tràcia  
USE  Macedònia oriental-Tràcia (7211) 

occidental, Transdanubi — (7211) 

occidental, Unió de l’Europa — (7611) 

occidental, Unió Econòmica i Monetària de 
l’Àfrica — (7616) 

*Occidental, Vallès  — (9999) 

occidental, voivodat de Pomerània — (7211) 

Occidental-Alemanya de l’Est, relacions Alema-
nya  
USE  relacions entre les dues Alemanyes (0806) 

occidentals, Balcans — (7231) 

*occidentals, comarques   
*USE  *àmbit de Ponent (1606) 

occidentals, Midlands  
USE  Midlands de l’Oest (7211) 

occidentals, països  
USE  Europa occidental (7206) 

OCDE  
MT  7621 organitzacions mundials  
UF  OEEC  
UF  Organització de Cooperació i Desenvolupa-

ment Econòmics  
UF  Organització Europea de Cooperació Econò-

mica (OECE)  
BT1  organització mundial  
NT1  Agència Internacional d’Energia  
NT1  Agència per a l’Energia Nuclear  
NT1  Comitè d’Ajuda al Desenvolupament  
NT1  Conferència Europea de Ministres de Trans-

ports  
RT  països de l’OCDE  

OCDE, Comitè d’Ajuda al Desenvolupament de l’  
USE  Comitè d’Ajuda al Desenvolupament (7621) 

OCDE, països de l’ — (7231) 

oceà  
MT  5211 medi natural  
BT1  medi geofísic  
NT1  oceà Antàrtic  
NT1  oceà Àrtic  

NT1  oceà Atlàntic  
NT2  canal de la Mànega  
NT2  mar Bàltica  
NT2  mar d’Irlanda  
NT2  mar de Noruega  
NT2  mar del Nord  

NT1  oceà Índic  
NT1  oceà Pacífic  
RT  contaminació marina  
RT  dret del mar  
RT  oceanografia  
RT  recurs marí  

oceà Antàrtic  
MT  5211 medi natural  
BT1  oceà  

BT2  medi geofísic  

oceà Àrtic  
MT  5211 medi natural  
BT1  oceà  

BT2  medi geofísic  

oceà Atlàntic  
MT  5211 medi natural  
UF  Atlàntic  
UF  Gulf Stream  
UF  regió atlàntica  
BT1  oceà  

BT2  medi geofísic  
NT1  canal de la Mànega  
NT1  mar Bàltica  
NT1  mar d’Irlanda  
NT1  mar de Noruega  
NT1  mar del Nord  
RT  Organització de Pesqueries de l’Atlàntic del 

Nord-oest  

oceà Índic  
MT  5211 medi natural  
UF  regió de l’oceà Índic  
BT1  oceà  

BT2  medi geofísic  

oceà Índic, regió de l’  
USE  oceà Índic (5211) 

oceà Índic, territoris britànics de l’ — (7241) 

oceà Pacífic  
MT  5211 medi natural  
UF  Pacífic  
UF  regió del Pacífic  
BT1  oceà  

BT2  medi geofísic  

Oceania  
MT  7226 Àsia-Oceania  
NT1  Austràlia  

NT2  illa Norfolk  
NT1  Melanèsia  

NT2  Fiji  
NT2  illes Salomó  
NT2  Papua Nova Guinea  
NT2  Vanuatu  

NT1  Micronèsia  
NT2  illes Carolines  
NT3  Estats Federats de Micronèsia  

NT2  illes Mariannes  
NT3  illa de Guam  

NT2  illes Marshall  
NT2  illes Palau  
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NT2  Kiribati  
NT2  Nauru  

NT1  Nova Zelanda  
NT1  Polinèsia  

NT2  Hawaii  
NT2  illes Cook  
NT2  Niue  
NT2  Samoa  
NT2  Samoa Americana  
NT2  Tokelau  
NT2  Tonga  
NT2  Tuvalu  

oceanografia  
MT  3606 ciències naturals i aplicades  
UF  oceanologia  
BT1  ciències de la terra  
RT  energia de les ones  
RT  energia mareomotriu  
RT  fons marí  
RT  oceà  
RT  recurs marí  

oceanologia  
USE  oceanografia (3606) 

ocell  
MT  5211 medi natural  
UF  au  
UF  ocell migratori  
UF  ocell rapinyaire  
BT1  fauna  

BT2  vida silvestre  
RT  avicultura  
RT  grip aviària  
RT  ocell de corral  

ocell, carn d’ — (6011) 

ocell de corral  
MT  5631 activitat agropecuària  
UF  au de corral d’engreix  
UF  au de corral de carn  
UF  aviram  
UF  ànec  
UF  estruç  
UF  gall dindi  
UF  gallina  
UF  oca  
UF  pollastre  
UF  volateria  
BT1  producció animal  
NT1  ocell de corral mort  
NT1  ocell de corral ponedor  
NT1  ocell de corral viu  
RT  carn d’ocell  
RT  grip aviària  
RT  ocell  
RT  ou  

ocell de corral mort  
MT  5631 activitat agropecuària  
BT1  ocell de corral  

BT2  producció animal  

ocell de corral ponedor  
MT  5631 activitat agropecuària  
UF  gallina ponedora  
BT1  ocell de corral  

BT2  producció animal  

ocell de corral viu  
MT  5631 activitat agropecuària  
BT1  ocell de corral  

BT2  producció animal  

ocell migratori  
USE  ocell (5211) 

ocell rapinyaire  
USE  ocell (5211) 

ocells, protecció dels  
USE  protecció de la fauna (5206) 

ocietat de l’oci, s  
USE  lleure (2826) 

OCM  
USE  organització comuna de mercat (5606) 

OCR  
USE  reconeixement òptic de caràcters (3221) 

ocular, afecció  
USE  malaltia ocular (2841) 

ocular, malaltia — (2841) 

ocular, patologia  
USE  malaltia ocular (2841) 

ocult, vici  
USE  producte defectuós (2026) 

oculta, economia  
USE  economia submergida (1621) 

ocults, responsabilitat per vicis  
USE  responsabilitat del fabricant (1211) 

Ocupació (CE), Comitè d’ — (4406) 

ocupació, accés a l’ — (4411) 

ocupació, agència d’  
USE  oficina d’ocupació (4411) 

ocupació, ajuda a l’ — (1606) 

ocupació amenaçada  
USE  estabilitat laboral (4406) 

ocupació, cessament d’ — (4406) 

Ocupació, Comitè consultiu d’  
USE  Comitè d’Ocupació (CE) (4406) 

ocupació, creació d’ — (4406) 

ocupació de la dona  
USE  treball femení (4406) 

ocupació de locals, vaga amb  
USE  vaga (4426) 

ocupació, defensa de l’  
USE  manteniment de l’ocupació (4406) 

ocupació, demanda d’ — (4411) 

ocupació, estadística de l’ — (4411) 

ocupació, estratègia coordinada d’  
USE  estratègia europea d’ocupació (4406) 

ocupació, estratègia europea d’ — (4406) 

ocupació, estructura de l’ — (4406) 

ocupació eventual  
USE  treball temporal (4406) 

ocupació femenina  
USE  treball femení (4406) 

ocupació, flexibilitat de l’  
USE  flexibilitat del treball (4411) 

ocupació, forces d’  
USE  ocupació militar (0816) 

ocupació, garantia d’  
USE  estabilitat laboral (4406) 

ocupació, generació d’  
USE  creació d’ocupació (4406) 

Ocupació i del Mercat de Treball, Comitè d’  
USE  Comitè d’Ocupació (CE) (4406) 

ocupació il·legal  
USE  treball clandestí (4406) 

ocupació, iniciativa local d’ — (4406) 

ocupació interina  
USE  treball temporal (4406) 

ocupació juvenil  
USE  treball de joves (4406) 

ocupació, manteniment de l’ — (4406) 

ocupació militar  
MT  0816 equilibri internacional  
UF  forces d’ocupació  
UF  ocupació territorial  
BT1  conflicte internacional  
RT  dret territorial  

ocupació, nivell d’  
USE  mercat laboral (4411) 

ocupació, nova manera d’ — (4411) 

ocupació, oferta d’ — (4411) 

ocupació, oficina d’ — (4411) 

ocupació, oportunitat d’  
USE  accés a l’ocupació (4411) 

ocupació permanent  
USE  estabilitat laboral (4406) 

ocupació, perspectiva d’  
USE  accés a l’ocupació (4411) 

ocupació, planificació de l’  
USE  planificació de la mà d’obra (4406) 

ocupació, plena — (4406) 

ocupació, política comunitària d’ — (4406) 
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ocupació, política d’ — (4406) 

ocupació precària  
USE  estabilitat laboral (4406) 

ocupació, precarietat de l’  
USE  estabilitat laboral (4406) 

ocupació, promoció d’  
USE  creació d’ocupació (4406) 

ocupació, protecció de l’  
USE  estabilitat laboral (4406) 

ocupació protegida  
USE  ocupació reservada (4406) 

ocupació, reconversió de l’ — (4406) 

ocupació registrades en compensació internacio-
nal (SEDOC), sistema europeu de difusió d’ofer-
tes i demandes d’  
USE  EURES (4411) 

ocupació, regulació d’  
USE  supressió d’ocupació (4406) 

ocupació reservada  
SN  Principi segons el qual determinades professi-

ons són especialment indicades per a minusvà-
lids i s’han de reservar per a ells.  

MT  4406 ocupació  
UF  ocupació protegida  
BT1  política d’ocupació  
RT  treballador minusvàlid  

ocupació, seguretat en l’  
USE  estabilitat laboral (4406) 

ocupació, serveis europeus d’  
USE  EURES (4411) 

ocupació, sistema europeu de difusió d’ofertes 
i demandes d’  
USE  EURES (4411) 

ocupació, situació de l’  
USE  mercat laboral (4411) 

ocupació, subvenció de l’  
USE  ajuda a l’ocupació (1606) 

ocupació, supressió d’ — (4406) 

ocupació temporal  
USE  treball temporal (4406) 

ocupació temporal, agència d’ — (4411) 

ocupació territorial  
USE  ocupació militar (0816) 

ocupació tipus CE  
USE  funcionari europeu (1006) 

ocupació, transformació d’  
USE  reconversió de l’ocupació (4406) 

ocupacional, estructura  
USE  estructura de l’ocupació (4406) 

*ocupacional, formació  — (4406) 

ocupada, població activa — (4411) 

ocupat, territori — (0816) 

ocupat, territori palestí  
USE  territoris autònoms de Palestina (7226+7231) 

ocupats, territoris  
USE  territori ocupat (0816) 

ocupats, territoris palestins  
USE  qüestió de Palestina (0816) 

OCVV  
USE  Oficina Comunitària de Varietats Vegetals 

(1006) 

ODEAC  
USE  Sistema d’Integració de l’Amèrica Central 

(7616) 

Odeca  
USE  Sistema d’Integració de l’Amèrica Central 

(7616) 

Odeca, països de l’  
USE  països del SICA (7231) 

*Odèn  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Solsonès  

*Òdena  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Anoia  

odontologia  
MT  2841 sanitat  
UF  estomatologia  
BT1  especialitat mèdica  

BT2  medicina  
BT3  ciències mèdiques  

RT  dentista  

OEA  
USE  Organització d’Estats Americans (7616) 

OEA, països de l’ — (7236) 

(OECE), Organització Europea de Cooperació 
Econòmica  
USE  OCDE (7621) 

OEDT  
USE  Observatori Europeu de la Droga i les Toxi-

comanies (1006) 

OEEC  
USE  OCDE (7621) 

OEN  
USE  organisme europeu de normalització (7611) 

OEP  
USE  Oficina Europea de Patents (7611) 

(OERX EUMC), Observatori Europeu del Racis-
me i la Xenofòbia  
USE  Agència dels Drets Fonamentals de la Unió 

Europea (1006) 

Oest de Suècia  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
UF  Västsverige  
BT1  regions de Suècia  
NT1  Halland  
NT1  Västergötland  

Oest, Europa de l’  
USE  Europa occidental (7206) 

Oest, Midlands de l’ — (7211) 

Oest, Romania de l’ — (7211) 

of England, East  
USE  Est d’Anglaterra (7211) 

*of the Americas, Free Trade Area   
*USE  Zona de Lliure Comerç de les Amèriques 

(7616) 

of trade, terms  
USE  terme de l’intercanvi (2016) 

oferta  
USE  oferta i demanda (2016) 

oferta d’energia  
USE  oferta energètica (6606) 

oferta d’ocupació  
MT  4411 mercat laboral  
UF  anunci de vacant  
BT1  mercat laboral  

oferta de mà d’obra  
USE  necessitat de mà d’obra (4411) 

oferta en concurs  
USE  presentació d’ofertes (2006) 

oferta energètica  
MT  6606 política energètica  
UF  oferta d’energia  
BT1  balanç energètic  

BT2  política energètica  

oferta i demanda  
MT  2016 intercanvis econòmics  
UF  demanda  
UF  oferta  
RT  anàlisi econòmica  
RT  balança comercial  
RT  economia de mercat  
RT  formació de preus  
RT  mercat  
RT  política comercial  

oferta, preu d’ — (2451) 

oferta pública d’adquisició  
MT  4006 organització de l’empresa  
UF  OPA  
UF  oferta pública d’intercanvi  
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UF  oferta pública de compra  
BT1  concentració econòmica  
RT  mercat financer  
RT  protecció dels socis  

oferta pública d’intercanvi  
USE  oferta pública d’adquisició (4006) 

oferta pública de compra  
USE  oferta pública d’adquisició (4006) 

oferta, rebuig d’ — (4031) 

ofertes  
USE  venda amb rebaixa (2031) 

ofertes, convocatòria d’  
USE  licitació (2006) 

ofertes i demandes d’ocupació registrades en 
compensació internacional (SEDOC), sistema 
europeu de difusió d’  
USE  EURES (4411) 

ofertes i demandes d’ocupació, sistema europeu 
de difusió d’  
USE  EURES (4411) 

ofertes, presentació d’ — (2006) 

off, take  
USE  arrencament econòmic (1611) 

off-shore, material  
USE  instal·lació al mar (6616) 

*Office, European Patent   
*USE  Oficina Europea de Patents (7611) 

offset  
USE  impremta (3226) 

*ofici, advocat d’  
*USE  assistència judicial (1221) 

oficial, anuari  
USE  anuari (3221) 

oficial, banc  
USE  banc públic (2416) 

Oficial, Butlletí — (3221) 

Oficial CE, Diari  
USE  Diari Oficial UE (3221) 

oficial, crèdit  
USE  emprèstit públic (2436) 

Oficial d’Advocats, Col·legi  
USE  col·legi professional (4426) 

oficial de crèdit, entitat  
USE  banc públic (2416) 

oficial de l’administració de justícia  
USE  personal de l’administració de justícia (1226) 

Oficial de l’Estat, Butlletí  
USE  Butlletí Oficial (3221) 

Oficial de la Unió Europea, Diari  
USE  Diari Oficial UE (3221) 

Oficial de Metges, Col·legi  
USE  col·legi professional (4426) 

Oficial del Parlament, Butlletí  
USE  document parlamentari (3221) 

oficial, document — (3221) 

oficial, educació no  
USE  educació no formal (3206) 

oficial, estadística — (1631) 

oficial, habitatge de protecció  
USE  habitatge social (2846) 

oficial, idioma  
USE  llengua oficial (0431) 

oficial, llengua — (0431) 

oficial, mercat  
USE  mercat reglamentat (2411) 

oficial portuguesa, països africans de llengua  
USE  Àfrica lusòfona (7221) 

oficial, publicació  
USE  document oficial (3221) 

oficial, reconeixement  
USE  reconeixement d’un estat (1231) 

oficial, secret  
USE  secret d’estat (3231) 

oficial, segell — (3221) 

*(oficial), timbre   
*USE  segell oficial (3221) 

Oficial UE, Diari — (3221) 

oficial, visita — (0806) 

Oficials de les Comunitats Europees, Oficina de 
Publicacions  
USE  Oficina de Publicacions (1006) 

Oficina Alimentària i Veterinària  
MT  1006 institucions de la Unió Europea i funció 

pública europea  
UF  FVO  
UF  OAV  
BT1  organisme i agència de la UE  

BT2  organisme comunitari  
RT  legislació fitosanitària  
RT  medicina veterinària  
RT  sanitat animal  
RT  seguretat alimentària  

Oficina Comunitària de Marques  
USE  Oficina d’Harmonització del Mercat Interi-

or (1006) 

Oficina Comunitària de Varietats Vegetals  
MT  1006 institucions de la Unió Europea i funció 

pública europea  
UF  CPVO  

UF  OCVV  
BT1  organisme i agència de la UE  

BT2  organisme comunitari  
RT  novetat vegetal  
RT  producció vegetal  

Oficina d’Ajuda Humanitària  
USE  ECHO (1006) 

Oficina d’apropament de les empreses  
USE  cooperació interempresarial (4006) 

Oficina d’Harmonització del Mercat Interior  
MT  1006 institucions de la Unió Europea i funció 

pública europea  
UF  OAMI  
UF  Oficina Comunitària de Marques  
UF  Oficina d’Harmonització del Mercat Interior 

(Marques, Dibuixos i Models)  
UF  OHIM  
UF  OHMI  
BT1  organisme i agència de la UE  

BT2  organisme comunitari  
RT  marca europea  

Oficina d’Harmonització del Mercat Interior 
(Marques, Dibuixos i Models)  
USE  Oficina d’Harmonització del Mercat Interi-

or (1006) 

oficina d’informació  
MT  3221 documentació  
BT1  sistema documental  
RT  informació  

oficina d’ocupació  
MT  4411 mercat laboral  
UF  agència d’ocupació  
UF  oficina de col·locació  
UF  servei de col·locació  
BT1  mercat laboral  

oficina de col·locació  
USE  oficina d’ocupació (4411) 

oficina de correus  
USE  servei postal (3226) 

oficina de farmàcia  
USE  establiment farmacèutic (2841) 

Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als 
Refugiats  
USE  ACNUR (7606) 

Oficina de l’Alt Comissionat de les Nacions Uni-
des per als Drets Humans (OACDH)  
USE  Alt Comissionat per als Drets Humans (7606) 

Oficina de l’Alt Comissionat de les Nacions Uni-
des per als Refugiats  
USE  ACNUR (7606) 

Oficina de Publicacions  
MT  1006 institucions de la Unió Europea i funció 

pública europea  
UF  Euroffice  
UF  Oficina de Publicacions Oficials de les Comu-

nitats Europees  
UF  OPOCE  
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BT1  òrgan comunitari  
RT  edició  
RT  publicació comunitària  

Oficina de Publicacions Oficials de les Comuni-
tats Europees  
USE  Oficina de Publicacions (1006) 

Oficina de selecció de personal de les comuni-
tats europees  
USE  EPSO (1006) 

*oficina de serveis de la policia  
*USE  *comissaria de policia (0431) 

oficina de turisme  
USE  agència de viatges (2826) 

oficina electoral  
USE  mesa electoral (0416) 

oficina, empleat d’ — (4006) 

Oficina Estadística de les Comunitats Europees  
USE  Eurostat (1006) 

Oficina Europea de les Unions de Consumidors  
USE  BEUC (7611) 

Oficina Europea de Lluita contra el Frau  
MT  1006 institucions de la Unió Europea i funció 

pública europea  
UF  OLAF  
BT1  organisme i agència de la UE  

BT2  organisme comunitari  
RT  frau a la Unió Europea  

Oficina Europea de Patents  
MT  7611 organitzacions europees  
UF  EPO  
*UF  *European Patent Office  
UF  OEP  
BT1  organització europea  
RT  patent  

Oficina Europea de Policia  
USE  Europol (1016) 

Oficina Humanitària de la Comunitat Europea  
USE  ECHO (1006) 

Oficina Internacional d’Educació  
MT  7606 Nacions Unides  
UF  IBE  
UF  OIE  
BT1  UNESCO  

BT2  organisme especialitzat de les Nacions Uni-
des  

Oficina Internacional d’Epizoòties (OIE)  
USE  Organització Mundial de Sanitat Animal 

(7621) 

Oficina Internacional del Treball  
SN  Secretaria de l’Organització Internacional del 

Treball.  
MT  7606 Nacions Unides  
UF  OIT (Oficina Internacional del Treball)  
BT1  Organització Internacional del Treball  

BT2  organisme especialitzat de les Nacions Uni-
des  

RT  treball  

(Oficina Internacional del Treball), OIT  
USE  Oficina Internacional del Treball (7606) 

oficina, màquina d’ — (6826) 

oficina, material d’ — (6846) 

ofimàtica  
MT  3236 informàtica i tractament de dades  
UF  buròtica  
BT1  informàtica aplicada  

BT2  informàtica  
NT1  full de càlcul  
NT1  publicació assistida per ordinador  
NT1  tractament de textos  
RT  correu electrònic  
RT  equip informàtic  
RT  indústria informàtica  
RT  màquina d’oficina  
RT  tractament de la informació  

*oftalmologia  
*MT  2841 sanitat  
*BT1  especialitat mèdica  

*BT2  medicina  
*BT3  ciències mèdiques  

*RT  malaltia ocular  

*Ogassa  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Ripollès  

OHIM  
USE  Oficina d’Harmonització del Mercat Interi-

or (1006) 

OHMI  
USE  Oficina d’Harmonització del Mercat Interi-

or (1006) 

(OICVM), organisme d’inversió col·lectiva en va-
lors mobiliaris  
USE  societat d’inversió (4016) 

OIE  
USE  Oficina Internacional d’Educació (7606) 

(OIE), Oficina Internacional d’Epizoòties  
USE  Organització Mundial de Sanitat Animal (7621) 

OIEA  
USE  Organisme Internacional d’Energia Atòmi-

ca (7621) 

OIEA, inspecció  
USE  seguretat nuclear (6621) 

OIM  
USE  Organització Internacional per a les Migra-

cions (7621) 

(OIPC), Organització Internacional de Policia 
Criminal  
USE  Interpol (7621) 

OIT  
USE  Organització Internacional del Treball (7606) 

OIT (Oficina Internacional del Treball)  
USE  Oficina Internacional del Treball (7606) 

OIT (Organització Internacional del Treball)  
USE  Organització Internacional del Treball (7606) 

*Oix, Montagut i  — (7211+9999) 

*“okupa”, moviment   
*USE  necessitat d’habitatge (2846) 

OLAF  
USE  Oficina Europea de Lluita contra el Frau 

(1006) 

oleaginós, conreu — (5631) 

oleaginós, lli — (6006) 

oleaginosa, llavor  
USE  planta oleaginosa (6006) 

oleaginosa, planta — (6006) 

oleaginoses, coca d’  
USE  aliment industrial (5631) 

olefina  
USE  hidrocarbur (6616) 

oleïcultura  
MT  5631 activitat agropecuària  
UF  producció d’oliva  
BT1  producció vegetal  
RT  oliva  
RT  planta oleaginosa  

oleoducte  
MT  4811 organització dels transports  
BT1  transport per canonada  

BT2  mode de transport  

*Olèrdola  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Penedès  

*Olesa de Bonesvalls  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Penedès  

*Olesa de Montserrat  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Llobregat  

oli animal  
USE  oli d’origen animal (6016) 

oli d’oliva  
MT  6016 productes agraris transformats  
BT1  oli vegetal  
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BT2  greix vegetal  
BT3  greix  

RT  oliva  

oli d’origen animal  
MT  6016 productes agraris transformats  
UF  oli animal  
BT1  greix animal  

BT2  greix  

oli de blat de moro  
MT  6016 productes agraris transformats  
BT1  oli vegetal  

BT2  greix vegetal  
BT3  greix  

RT  blat de moro  

oli de cacauet  
MT  6016 productes agraris transformats  
BT1  oli vegetal  

BT2  greix vegetal  
BT3  greix  

RT  cacauet  

oli de colza  
USE  oli vegetal (6016) 

oli de gira-sol  
MT  6016 productes agraris transformats  
BT1  oli vegetal  

BT2  greix vegetal  
BT3  greix  

RT  gira-sol  

oli de mantega  
USE  butteroil (6016) 

oli de nous  
USE  oli vegetal (6016) 

oli de palma  
USE  oli vegetal (6016) 

oli de peix  
MT  6016 productes agraris transformats  
BT1  greix animal  

BT2  greix  
RT  peix  
RT  producte a base de peix  

oli de petroli  
USE  oli mineral (6616) 

oli de sèsam  
USE  oli vegetal (6016) 

oli de soia  
MT  6016 productes agraris transformats  
BT1  oli vegetal  

BT2  greix vegetal  
BT3  greix  

RT  soia  

oli essencial  
MT  6016 productes agraris transformats  
UF  oli volàtil  
RT  planta aromàtica  

oli mineral  
MT  6616 indústria petroliera  
UF  oli de petroli  

BT1  producte petrolífer  
BT2  petroquímica  

oli, molí d’ — (6031) 

oli pesant  
MT  6616 indústria petroliera  
BT1  producte petrolífer  

BT2  petroquímica  

oli usat  
MT  5216 deterioració del medi ambient  
BT1  residu  

oli vegetal  
MT  6016 productes agraris transformats  
UF  oli de colza  
UF  oli de nous  
UF  oli de palma  
UF  oli de sèsam  
BT1  greix vegetal  

BT2  greix  
NT1  oli d’oliva  
NT1  oli de blat de moro  
NT1  oli de cacauet  
NT1  oli de gira-sol  
NT1  oli de soia  
RT  colza  
RT  nou de palma  
RT  planta oleaginosa  
RT  ricí  
RT  sèsam  

oli volàtil  
USE  oli essencial (6016) 

*Oliana  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Urgell  

oligarquia  
SN  Govern polític en què el poder és a mans d’un 

nombre petit de persones.  
MT  0406 marc polític  
BT1  règim polític  
RT  classe dirigent  

oligàrquiques dels partits, tendències  
USE  organització dels partits (0411) 

oligoelement  
MT  6036 tecnologia alimentària  
BT1  additiu alimentari  
RT  complement alimentari  
RT  element químic  
RT  metall  

oligopoli  
SN  Situació en què un mercat està controlat per un 

nombre molt limitat de venedors.  
MT  4031 competència  
BT1  restricció de la competència  

oligopsoni  
SN  Situació en què un mercat està controlat per un 

nombre molt limitat de compradors.  
MT  4031 competència  
BT1  restricció de la competència  

olímpics, jocs — (2826) 

*Oliola  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Noguera  

*Olius  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Solsonès  

oliva  
MT  6006 productes d’origen vegetal  
UF  olivera  
UF  residu d’oliva  
BT1  planta oleaginosa  
RT  fruit de pinyol  
RT  oleïcultura  
RT  oli d’oliva  

oliva, oli d’ — (6016) 

oliva, producció d’  
USE  oleïcultura (5631) 

oliva, residu d’  
USE  oliva (6006) 

*Oliva, Santa  — (7211+9999) 

*Olivella  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Garraf  

olivera  
USE  oliva (6006) 

*Oló, Santa Maria d’ — (7211+9999) 

Olomouc  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions de la República Txeca  

*Olost  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Osona  

*Olot  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Garrotxa  
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Olt  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  Romania del Sud-oest Oltènia  

BT2  regions de Romania  

Oltènia, Romania del Sud-oest — (7211) 

*Oluges, les  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Segarra  

*Olvan  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Berguedà  

om  
USE  arbre caducifoli (5636) 

Oman  
MT  7226 Àsia-Oceania  
MT  7231 geografia econòmica  
MT  7236 geografia política  
UF  Soldanat d’Oman  
BT1  país del Golf  

BT2  Pròxim Orient i Orient Mitjà  
BT1  països del CCG  
BT1  països de la Lliga Àrab  

Oman, Soldanat d’  
USE  Oman (7226+7231+7236) 

ombra, govern a l’ — (0431) 

ombudsman  
USE  defensor del poble (0436) 

ombudsman europeu  
USE  defensor del poble europeu (1006) 

OMC  
USE  Organització Mundial del Comerç (7621) 

OMD  
USE  Organització Mundial de Duanes (7621) 

*Omellons, els  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Garrigues  

*Omells de na Gaia, els  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Urgell  

OMG  
USE  organisme modificat genèticament (6411) 

OMGI  
USE  Organisme Multilateral de Garantia d’Inver-

sions (7606) 

OMI  
USE  Organització Marítima Internacional (7606) 

omissió comunitària, recurs per  
USE  recurs per omissió (1221) 

omissió de socors  
USE  delicte de fugida (1216) 

omissió, delicte per  
USE  negligència criminal (1216) 

omissió, recurs per — (1221) 

OMM  
USE  Organització Meteorològica Mundial (7606) 

OMPI  
USE  Organització Mundial de la Propietat Intel-

lectual (7606) 

OMS  
USE  Organització Mundial de la Salut (7606) 

OMT  
USE  Organització Mundial del Turisme (7606) 

onada de fred  
USE  intempèrie (5216) 

*oncologia  
*MT  2841 sanitat  
*BT1  especialitat mèdica  

*BT2  medicina  
*BT3  ciències mèdiques  

*RT  càncer  

*Ondara, Ribera d’ — (7211+9999) 

ones, energia de les — (6626) 

ONG  
USE  organització no governamental (7626) 

ONU  
MT  7606 Nacions Unides  
UF  Nacions Unides  
UF  NU  
UF  Organització de les Nacions Unides  
UF  Societat de Nacions  
UF  sistema de les Nacions Unides  
NT1  Assemblea General ONU  
NT1  Consell de Seguretat ONU  

NT2  Tribunal Penal Internacional (TPI)  
NT1  Consell de Tutela ONU  
NT1  Ecosoc  

NT2  comissió regional ONU  
NT2  comissió tècnica ONU  

NT1  òrgan subsidiari de les Nacions Unides  
NT2  comissió ONU  
NT2  comitè permanent ONU  

NT1  Secretaria de l’ONU  
NT2  Alt Comissionat per als Drets Humans  
NT2  secretari general de les Nacions Unides  

NT1  Tribunal Internacional de Justícia  
RT  Carta de les Nacions Unides  
RT  Conferència ONU  
RT  organització internacional  

ONU, Assemblea General — (7606) 

ONU, comissió — (7606) 

ONU, comissió regional — (7606) 

ONU, comissió tècnica — (7606) 

ONU, comitè permanent — (7606) 

ONU, Conferència — (0806) 

ONU, Consell de Seguretat — (7606) 

ONU, Consell de Tutela — (7606) 

ONU, Consell Econòmic i Social  
USE  Ecosoc (7606) 

ONU, convenció — (0806) 

ONU, forces de l’  
USE  forces multinacionals (0816) 

ONU Hàbitat  
MT  7606 Nacions Unides  
UF  Centre de les Nacions Unides per als establi-

ments humans (CNUEH)  
UF  Hàbitat de les Nacions Unides  
UF  Programa de les Nacions Unides per als esta-

bliments humans (PNUEH)  
UF  UN-Habitat  
BT1  programes i fons de l’ONU  

ONU, pacte internacional — (0806) 

ONU per als Refugiats, Alt Comissionat de l’  
USE  ACNUR (7606) 

ONU per als Refugiats, Oficina de l’Alt Comis-
sionat de l’  
USE  ACNUR (7606) 

ONU, programes i fons de l’ — (7606) 

ONU, resolució — (0806) 

ONU, Secretaria de l’ — (7606) 

ONU, Secretariat de l’  
USE  Secretaria de l’ONU (7606) 

ONUDI  
USE  Organització de les Nacions Unides per al 

Desenvolupament Industrial (7606) 

ONUSIDA  
SN  Programa conjunt copatrocinat de les Nacions 

Unides sobre el virus de la immunodeficiència 
humana (VIH) i la síndrome d’immunodeficièn-
cia adquirida (sida).  

MT  7606 Nacions Unides  
UF  Programa Conjunt de les Nacions Unides so-

bre el VIH i la sida  
UF  Programa de les Nacions Unides sobre el VIH 

i la sida  
UF  UNAIDS  
BT1  programes i fons de l’ONU  
RT  sida  

*Onyar, Vilobí d’ — (7211+9999) 
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oòcits, donació d’  
USE  fecundació in vitro (2806) 

OPA  
USE  oferta pública d’adquisició (4006) 

OPAEP  
USE  Organització de Països Àrabs Exportadors de 

Petroli (7616) 

OPANO  
USE  Organització de Pesqueries de l’Atlàntic del 

Nord-oest (7621) 

OPAQ  
USE  Organització per a la Prohibició d’Armes Qu-

ímiques (7621) 

opció de compra, arrendament amb  
USE  arrendament financer (2031) 

opció econòmica  
USE  política econòmica (1606) 

opció pressupostària  
MT  2436 hisenda pública i política pressupostària  
UF  decisió pressupostària  
UF  racionalització de les decisions pressupostà-

ries  
UF  sistema de planificació i programació del pres-

supost  
BT1  política pressupostària  
RT  anàlisi de cost-benefici  
RT  anàlisi de cost-eficàcia  

opció tecnològica  
USE  elecció de tecnologia (6411) 

opcions científiques i tecnològiques (STOA), ava-
luació de les  
USE  avaluació tecnològica (6411) 

OPCW  
USE  Organització per a la Prohibició d’Armes Qu-

ímiques (7621) 

OPEC  
USE  OPEP (7621) 

open market  
USE  control de liquiditat (2411) 

OPEP  
MT  7621 organitzacions mundials  
UF  OPEC  
UF  Organització de Països Exportadors de Petroli  
BT1  organització mundial  
RT  països de l’OPEP  

OPEP, països de l’ — (7231) 

òpera  
USE  espectacles (2831) 

operació a termini  
USE  mercat a termini (2421) 

operació bancària  
USE  activitat bancària (2416) 

operació borsària  
MT  2421 lliure circulació de capitals  

UF  operació de Borsa  
BT1  mercat financer  
RT  abús d’informació privilegiada  

operació comptable  
USE  gestió comptable (4026) 

operació d’iniciats  
USE  abús d’informació privilegiada (1216) 

operació de Borsa  
USE  operació borsària (2421) 

operació de canvi  
MT  2416 institucions financeres i de crèdit  
UF  canvi de divises  
UF  mecanisme de canvi  
BT1  activitat bancària  
RT  mercat de canvis  

operació de compensació  
USE  comerç de compensació (2016) 

operació de mercat obert  
USE  control de liquiditat (2411) 

operació de swap  
USE  crèdit creuat (2406) 

operació integrada de desenvolupament  
USE  programa integrat de desenvolupament 

(1616) 

operació invisible  
USE  balança d’invisibles (2406) 

operació militar de la UE  
USE  missió militar de la Unió Europea (1016) 

operació militar de la Unió Europea  
USE  missió militar de la Unió Europea (1016) 

operació policíaca de la UE  
USE  missió de policia de la UE (1016) 

operació policíaca de la Unió Europea  
USE  missió de policia de la UE (1016) 

operació policial de la UE  
USE  missió de policia de la UE (1016) 

operació policial de la Unió Europea  
USE  missió de policia de la UE (1016) 

operació quirúrgica  
USE  cirurgia (2841) 

operació triangular  
USE  comerç de compensació (2016) 

operacions de préstec, fons de garantia d’  
USE  reserva pressupostària CE (1021) 

operacions, investigació d’  
USE  tècnica de gestió (4021) 

operador  
USE  professió de la informàtica (3236) 

operari  
USE  obrer (4411) 

operatiu CECA, pressupost — (1021) 

operatiu, programa — (1616) 

operatiu regional, programa  
USE  programa operatiu (1616) 

operatiu, sistema — (3236) 

operativa CE, despesa — (1021) 

operativa, despesa — (2441) 

operativa en les fronteres exteriors, Agència eu-
ropea per a la gestió de la cooperació  
USE  Frontex (1006) 

opinió, corrents d’  
USE  moviments d’opinió (0431) 

opinió, llibertat d’ — (1236) 

opinió, moviments d’ — (0431) 

opinió, petició d’  
USE  dictamen (0426) 

opinió pública  
MT  0431 vida política i seguretat pública  
NT1  campanya de sensibilització  
NT1  imatge pública  
RT  consulta pública  
RT  populisme  
RT  relacions públiques  

opinió pública, enquesta de l’  
USE  sondeig d’opinió (2821) 

opinió, sondeig d’ — (2821) 

opinió), societat civil (moviments d’ — (0431) 

OPOCE  
USE  Oficina de Publicacions (1006) 

Opole, voivodat d’ — (7211) 

oportunitat d’ocupació  
USE  accés a l’ocupació (4411) 

oportunitats, igualtat d’  
USE  igualtat de tracte (1236) 

oposició CE  
USE  concurs oposició CE (1006) 

oposició CE, concurs — (1006) 

oposició, concurs  
USE  concurs administratiu (4421) 

oposició, líder de l’ — (0431) 

oposició política  
MT  0431 vida política i seguretat pública  
BT1  política  
NT1  govern a l’ombra  
NT1  líder de l’oposició  
RT  desobediència civil  
RT  dissident  
RT  partits polítics  
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òptic  
USE  professió paramèdica (2841) 

òptic de caràcters, lector  
USE  reconeixement òptic de caràcters (3221) 

òptic de caràcters, reconeixement — (3221) 

òptic digital, disc  
USE  suport òptic (3226) 

òptic, disc  
USE  suport òptic (3226) 

òptic, suport — (3226) 

òptic, vidre  
USE  indústria òptica (6821) 

òptica  
MT  3606 ciències naturals i aplicades  
BT1  ciències físiques  
RT  indústria òptica  

òptica de precisió  
USE  indústria òptica (6821) 

òptica, espectrometria  
USE  espectrometria (3606) 

òptica, fibra  
USE  material de telecomunicacions (3226) 

òptica, indústria — (6821) 

òptica, lectura  
USE  reconeixement òptic de caràcters (3221) 

optimització  
USE  tècnica de gestió (4021) 

opting out, clàusula d’  
USE  clàusula d’exempció (1016) 

opulenta, societat  
USE  societat de consum (2026) 

or  
MT  6816 metal·lúrgia i siderúrgia  
BT1  metall preciós  

BT2  metall  
RT  moneda  
RT  paritat de canvi  
RT  reserva de divises  

or, paritat  
USE  paritat de canvi (2411) 

or, patró — (2406) 

oral, pregunta — (0421) 

orangutan  
USE  simi (5211) 

orbital, estació — (6416) 

ordenació de costes  
USE  protecció del litoral (5206) 

ordenació de l’espai  
USE  gestió de l’espai (5206) 

ordenació de la ciutat  
USE  urbanisme (2846) 

ordenació de la propietat rústica  
MT  5616 sistema d’explotació agrària  
UF  reestructuració de la propietat rústica  
BT1  propietat rústica  
RT  concentració parcel·lària  
RT  ordenació del territori  

ordenació de preus  
USE  regulació de preus (2451) 

ordenació del territori  
MT  1616 regió i política regional  
BT1  política regional  
*RT  *àmbit de l’Alt Pirineu i Aran  
*RT  *àmbit de les comarques centrals  
*RT  *àmbit de les comarques gironines  
*RT  *àmbit de les Terres de l’Ebre  
*RT  *àmbit de Ponent  
*RT  *àmbit del Camp de Tarragona  
*RT  *àmbit metropolità  
RT  ordenació de la propietat rústica  
*RT  planificació regional  

ordenació forestal  
MT  5636 forest  
UF  millora forestal  
BT1  política forestal  
NT1  reforestació  
RT  desenvolupament rural  

ordenació hidràulica  
MT  6831 construcció i obres públiques  
UF  construcció hidràulica  
UF  enginyeria hidràulica  
UF  estació de bombament  
UF  obra hidràulica  
BT1  obres públiques  
*RT  *administració hidràulica  
RT  aigua  
RT  instal·lació hidroelèctrica  
RT  màquina hidràulica  
*RT  ordenació hidroagrícola  
RT  subministrament d’aigua  

ordenació hidroagrícola  
MT  5621 explotació agrícola del sòl  
UF  abastiment d’aigua a zones regables  
UF  canal de rec  
UF  drenatge agrícola  
UF  obres hidroagrícoles  
UF  pla de regadiu  
UF  sèquia  
BT1  millora del sòl  

BT2  tècnica de conreu  
NT1  irrigació  
*RT  *administració hidràulica  
RT  conreu de regadiu  
RT  desenvolupament rural  
RT  drenatge  
RT  hidrologia  
*RT  ordenació hidràulica  

ordenació regional  
USE  planificació regional (1606) 

ordenació rural  
USE  desenvolupament rural (1616) 

ordenació urbana  
USE  urbanisme (2846) 

ordenació urbana, pla d’  
USE  pla d’urbanisme (2846) 

ordenació urbana, política d’  
USE  urbanisme (2846) 

ordenament jurídic comunitari  
USE  ordre jurídic comunitari (1011) 

ordenança  
MT  1206 fonts i branques del dret  
BT1  legislació  

BT2  fonts del dret  
RT  legislació delegada  

ordenança municipal  
USE  legislació local (1206) 

ordi  
MT  6006 productes d’origen vegetal  
BT1  cereal  

ordinador  
MT  3236 informàtica i tractament de dades  
UF  computador electrònic  
UF  miniordinador  
BT1  equip informàtic  

BT2  indústria informàtica  
NT1  microordinador  
RT  tractament de dades  

ordinador didàctic  
USE  software didàctic (3216) 

ordinador, disseny assistit per — (3236) 

ordinador domèstic  
USE  informàtica domèstica (3236) 

ordinador, ensenyament assistit per  
USE  ensenyament automatitzat (3206) 

ordinador, ensenyament per  
USE  ensenyament automatitzat (3206) 

ordinador, fabricació assistida per — (3236) 

ordinador individual  
USE  microordinador (3236) 

ordinador personal  
USE  microordinador (3236) 

ordinador portàtil  
USE  microordinador (3236) 

ordinador, programa d’  
USE  software (3236) 

ordinador, publicació assistida per — (3236) 

ordinadors, xarxa d’  
USE  xarxa informàtica (3236) 

*Ordis  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
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*BT1  *Girona  
*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Empordà  

ordre comminatòria  
MT  1221 justícia  
UF  mesura cautelar  
UF  ordre judicial  
BT1  procediment judicial  

ordre del dia  
MT  0426 treballs parlamentaris  
BT1  sessió parlamentària  

BT2  procediment parlamentari  

ordre del dia, publicació de l’  
USE  publicitat de les sessions (1006) 

ordre econòmic  
USE  règim econòmic (1621) 

ordre econòmic internacional, nou  
USE  nou ordre econòmic (0806) 

ordre econòmic, nou — (0806) 

ordre judicial  
USE  ordre comminatòria (1221) 

ordre jurídic comunitari  
MT  1011 dret de la Unió Europea  
UF  ordenament jurídic comunitari  
NT1  competència mixta  
NT1  competències comunitàries  

NT2  principi de comunitarització  
NT2  principi de proporcionalitat  
NT2  principi de seguretat jurídica  
NT2  principi de subsidiarietat  
NT2  traspàs de competències  

NT1  competències dels estats membres  
NT1  competències externes CE  
NT1  control comunitari  
NT1  dret comunitari-dret nacional  

NT2  aplicabilitat directa  
NT2  primacia del dret comunitari  
NT2  principi de reconeixement mutu  
NT2  responsabilitat de l’estat  

NT1  mètode obert de coordinació  

ordre jurídic nacional  
USE  dret nacional (1206) 

ordre ministerial  
USE  decret (1206) 

ordre municipal  
USE  legislació local (1206) 

ordre protocol·lari  
USE  protocol (0406) 

ordre públic  
MT  0431 vida política i seguretat pública  
BT1  seguretat pública  
NT1  agitació política  
NT1  control policíac  

NT2  control fronterer  
NT1  estat d’excepció  

NT2  estat d’emergència  

NT1  policia  
*NT2  *comissaria de policia  
*NT2  *Escola de Policia de Catalunya  
NT2  policia autonòmica  
*NT2  *policia de l’estat  
NT2  policia de proximitat  
NT2  policia local  

NT1  repressió  
RT  atemptat contra la seguretat de l’estat  
RT  moral pública  

ordre públic, forces d’  
USE  policia (0431) 

Örebro  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  Centre-Est de Suècia  

BT2  regions de Suècia  

orfandat  
USE  prestació als supervivents (2836) 

orfe  
MT  2806 família  
BT1  parentiu  

BT2  família  
RT  prestació als supervivents  

orfebreria  
USE  joieria i orfebreria (6846) 

orfebreria, joieria i — (6846) 

orfenat  
USE  equipament social (2836) 

òrgan administratiu  
USE  organització administrativa (0436) 

òrgan comunitari  
SN  Creat pels tractats juntament amb les instituci-

ons comunitàries. No l’hem de confondre amb 
“organisme comunitari”.  

MT  1006 institucions de la Unió Europea i funció 
pública europea  

NT1  Banc Central Europeu  
NT1  Banc Europeu d’Inversions  

NT2  Fons Europeu d’Inversions  
NT1  Comitè de les Regions  
NT1  Comitè Econòmic i Social Europeu  
NT1  defensor del poble europeu  
NT1  EPSO  
NT1  Institut Monetari Europeu  
NT1  Oficina de Publicacions  
NT1  supervisor europeu de protecció de dades  
RT  nomenament (de membres)  

òrgan de cooperació judicial i policial UE  
SN  Grups de treball intergovernamentals supervi-

sats pel Consell, encarregats de les qüestions 
relacionades amb el terrorisme, la seguretat in-
terior, la cooperació policíaca, la delinqüència 
organitzada i la lliure circulació de persones. 
Aquests grups ja no hi són, però van ser la base 
de l’estructura intergovernamental establerta pel 
tractat de Maastricht i els acords de Schengen.  

MT  1016 construcció europea  
UF  grup ad hoc d’immigració  
UF  grup de cooperació judicial i duanera (grup 

director II)  
UF  grup de TREVI  

UF  grup per a la lliure circulació de persones (grup 
de Rodas)  

UF  grup per a la lluita contra la droga i la delin-
qüència organitzada  

BT1  espai de llibertat, seguretat i justícia  
BT2  Unió Europea  

òrgan de decisió UE  
SN  L’utilitzarem per a les entitats dotades de poder 

de decisió als òrgans o organismes comunitaris.  
MT  1006 institucions de la Unió Europea i funció 

pública europea  
UF  Comitè de Governadors  
UF  Comitè Executiu del BCE  
UF  Consell de Govern del BCE  
UF  Consell General del BCE  
UF  òrgan rector del BCE  
BT1  estructura institucional  

òrgan de govern d’ens preautonòmic  
USE  Govern (0436) 

òrgan de representació agrària  
MT  5606 política agrària  
UF  cambra agrària  
BT1  política agrària  
RT  intercanvi agrícola  

Òrgan de Solució de Diferències  
SN  Sistema de solució de diferències de l’OMC a 

què pot recórrer qualsevol govern que consideri 
que no s’han respectat les regles.  

MT  7621 organitzacions mundials  
UF  DSB  
UF  OSD  
BT1  Organització Mundial del Comerç  

BT2  organització mundial  
RT  arbitratge comercial  
RT  arbitratge comercial internacional  
RT  disputa comercial  

òrgan de vigilància de l’AELC  
USE  AELC (7611) 

òrgan internacional  
USE  organització internacional (0806) 

òrgan mixt CE  
SN  L’utilitzarem per als òrgans creats en el marc 

d’un acord comunitari, compostos per repre-
sentants de la Comunitat i d’un o diversos ter-
cers estats.  

MT  1016 construcció europea  
BT1  relacions de la Unió Europea  
NT1  Consell d’Associació CE  
NT1  institució ACP-CE  

NT2  assemblea paritària ACP-CE  
NT2  comitè d’ambaixadors ACP-CE  
NT2  comitè paritari ACP-CE  
NT2  consell de ministres ACP-CE  

NT1  institució comuna EEE  
NT2  comitè consultiu mixt EEE  
NT2  comitè mixt EEE  
NT2  comitè parlamentari mixt EEE  
NT2  consell de l’EEE  

òrgan rector del BCE  
USE  òrgan de decisió UE (1006) 

òrgan subsidiari de les Nacions Unides  
MT  7606 Nacions Unides  
BT1  ONU  
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NT1  comissió ONU  
NT1  comitè permanent ONU  

orgànic, àcid — (6811) 

orgànic, adob — (5626) 

orgànic, compost  
USE  producte químic orgànic (6811) 

orgànic, producte  
USE  producte biològic (6026) 

orgànic, producte químic — (6811) 

orgànica, agricultura  
USE  agricultura biològica (5621) 

orgànica, contaminació — (5216) 

orgànica, llei — (1206) 

organigrama  
MT  4021 gestió administrativa  
BT1  tècnica de gestió  
RT  estructura de l’empresa  
RT  estructura institucional  

organisme autònom  
USE  institució pública (0436) 

organisme autonòmic  
USE  administració regional (0436) 

organisme comunitari  
SN  L’utilitzarem per a qualsevol organisme creat en 

virtut del dret derivat comunitari. No l’hem de 
confondre amb “òrgan comunitari”.  

MT  1006 institucions de la Unió Europea i funció 
pública europea  

NT1  comitè CE  
NT2  comitè científic CE  
NT2  comitè consultiu CE  
NT2  comitè de gestió CE  
NT2  comitè de reglamentació CE  
NT2  comitè mixt CE  
NT2  comitè paritari CE  
NT2  comitè permanent CE  
NT2  comitè tècnic CE  

NT1  organisme i agència de la UE  
NT2  Agència Comunitària de Control de la Pesca  
NT2  Agència d’aprovisionament CEEA  
NT2  Agència dels Drets Fonamentals de la Unió 

Europea  
NT2  Agència Europea de Medi Ambient  
NT2  Agència Europea de Medicaments  
NT2  Agència Europea de Reconstrucció  
NT2  Agència Europea de Seguretat Aèria  
NT2  Agència Europea de Seguretat de les Xarxes 

i de la Informació  
NT2  Agència Europea de Seguretat Marítima  
NT2  Agència Europea de Substàncies i Prepa-

rats Químics  
NT2  Agència Europea per a la Seguretat i Salut 

en el Treball  
NT2  Agència Ferroviària Europea  
NT2  Associació Europea de Cooperació  
NT2  Autoritat Europea de Seguretat Alimentària  
NT2  Cedefop  
NT2  Centre Comú d’Investigació  
NT2  Centre de Traducció dels Òrgans de la Unió 

Europea  

NT2  Centre Europeu per a la Prevenció i el Con-
trol de les Malalties  

NT2  ECHO  
NT2  empresa comuna CEEA  
NT3  Joint European Torus  

NT2  Eurostat  
NT2  Frontex  
NT2  Fundació Europea de Formació  
NT2  Fundació europea per a la millora de les con-

dicions de vida i de treball  
NT2  Observatori Europeu de la Droga i les To-

xicomanies  
NT2  Oficina Alimentària i Veterinària  
NT2  Oficina Comunitària de Varietats Vegetals  
NT2  Oficina d’Harmonització del Mercat Interior  
NT2  Oficina Europea de Lluita contra el Frau  

RT  Institut Europeu d’Administració Pública  
RT  Institut Universitari Europeu  
RT  nomenament (de membres)  

organisme comunitari autònom  
USE  organisme i agència de la UE (1006) 

organisme comunitari de serveis  
USE  organisme i agència de la UE (1006) 

organisme comunitari descentralitzat  
USE  organisme i agència de la UE (1006) 

Organisme conjunt de cooperació en matèria 
d’armament  
USE  política europea d’armament (0821) 

organisme d’ajuda  
USE  origen de l’ajuda (0811) 

organisme d’auxili i d’obres públiques de les Na-
cions Unides per als refugiats de Palestina al Prò-
xim Orient  
USE  UNRWA (7606) 

organisme d’intervenció  
MT  2006 política comercial  
BT1  política comercial  
RT  política agrària  

organisme d’inversió col·lectiva en valors mobi-
liaris (OICVM)  
USE  societat d’inversió (4016) 

organisme de dret públic  
USE  institució pública (0436) 

organisme especialitzat CE  
USE  organisme i agència de la UE (1006) 

organisme especialitzat de les Nacions 
Unides  
MT  7606 Nacions Unides  
NT1  Banc Mundial  

NT2  Associació Internacional de Foment  
NT2  Banc Internacional de Reconstrucció i Fo-

ment  
NT2  Centre Internacional de Resolució de Dife-

rències sobre Inversions  
NT2  Corporació Financera Internacional  
NT2  Organisme Multilateral de Garantia d’In-

versions  
NT1  FAO  
NT1  Fons Internacional per al Desenvolupament 

Agrícola  
NT1  Fons Monetari Internacional  

NT1  Junta Internacional de Fiscalització d’Estu-
pefaents  

NT1  Organització d’Aviació Civil Internacional  
NT1  Organització de les Nacions Unides per al 

Desenvolupament Industrial  
NT1  Organització Internacional del Treball  

NT2  Conferència Internacional del Treball  
NT2  Oficina Internacional del Treball  

NT1  Organització Marítima Internacional  
NT1  Organització Meteorològica Mundial  
NT1  Organització Mundial de la Propietat Intel-

lectual  
NT1  Organització Mundial de la Salut  
NT1  Organització Mundial del Turisme  
NT1  UNESCO  

NT2  Institut Internacional de Planejament de 
l’Educació  

NT2  Oficina Internacional d’Educació  
NT2  Unisist  

NT1  Unió Internacional de Telecomunicacions  
NT1  Unió Postal Universal  
RT  Organisme Internacional d’Energia Atòmica  
RT  Organització Mundial del Comerç  
RT  Organització per a la Prohibició d’Armes Quí-

miques  

organisme esportiu  
USE  organització esportiva (2826) 

organisme europeu de normalització  
SN  Terme genèric que agrupa els tres organismes 

europeus de normalització (CEN, Cenelec i 
ETSI). El combinarem amb cada organisme es-
pecífic.  

MT  7611 organitzacions europees  
UF  institut europeu de normalització  
UF  OEN  
BT1  organització europea  
NT1  Cenelec  
NT1  Comitè Europeu de Normalització  
NT1  ETSI  
RT  norma europea  
RT  normalització  

organisme i agència de la UE  
MT  1006 institucions de la Unió Europea i funció 

pública europea  
UF  agència comunitària especialitzada  
UF  agència europea  
UF  agència executiva  
UF  fundació europea  
UF  observatori europeu  
UF  organisme comunitari autònom  
UF  organisme comunitari de serveis  
UF  organisme comunitari descentralitzat  
UF  organisme especialitzat CE  
UF  organisme i agència de la Unió Europea  
UF  organisme institucional CE  
UF  organisme satèl·lit CE  
BT1  organisme comunitari  
NT1  Agència Comunitària de Control de la Pesca  
NT1  Agència d’aprovisionament CEEA  
NT1  Agència dels Drets Fonamentals de la Unió 

Europea  
NT1  Agència Europea de Medi Ambient  
NT1  Agència Europea de Medicaments  
NT1  Agència Europea de Reconstrucció  
NT1  Agència Europea de Seguretat Aèria  
NT1  Agència Europea de Seguretat de les Xarxes i 

de la Informació  
NT1  Agència Europea de Seguretat Marítima  
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NT1  Agència Europea de Substàncies i Preparats 
Químics  

NT1  Agència Europea per a la Seguretat i Salut en 
el Treball  

NT1  Agència Ferroviària Europea  
NT1  Associació Europea de Cooperació  
NT1  Autoritat Europea de Seguretat Alimentària  
NT1  Cedefop  
NT1  Centre Comú d’Investigació  
NT1  Centre de Traducció dels Òrgans de la Unió 

Europea  
NT1  Centre Europeu per a la Prevenció i el Control 

de les Malalties  
NT1  ECHO  
NT1  empresa comuna CEEA  

NT2  Joint European Torus  
NT1  Eurostat  
NT1  Frontex  
NT1  Fundació Europea de Formació  
NT1  Fundació europea per a la millora de les con-

dicions de vida i de treball  
NT1  Observatori Europeu de la Droga i les Toxi-

comanies  
NT1  Oficina Alimentària i Veterinària  
NT1  Oficina Comunitària de Varietats Vegetals  
NT1  Oficina d’Harmonització del Mercat Interior  
NT1  Oficina Europea de Lluita contra el Frau  
RT  Agència Europea de Defensa  
RT  Centre de Satèl·lits de la Unió Europea  
RT  Institut d’Estudis de Seguretat de la Unió Eu-

ropea  

organisme i agència de la Unió Europea  
USE  organisme i agència de la UE (1006) 

organisme institucional CE  
USE  organisme i agència de la UE (1006) 

organisme internacional  
USE  organització internacional (0806) 

Organisme Internacional d’Energia Atòmica  
MT  7621 organitzacions mundials  
UF  Agència Internacional per a l’Energia Atòmica  
UF  IAEA  
UF  OIEA  
BT1  organització mundial  
RT  organisme especialitzat de les Nacions Unides  
RT  seguretat nuclear  

organisme modificat genèticament  
MT  6411 tecnologia i reglamentació tècnica  
UF  creació biotecnològica  
UF  OMG  
UF  organisme transgènic  
BT1  enginyeria genètica  

BT2  biotecnologia  
NT1  animal transgènic  
NT1  planta transgènica  
RT  control sanitari  

Organisme Multilateral de Garantia d’Inver-
sions  
MT  7606 Nacions Unides  
UF  MIGA  
UF  OMGI  
BT1  Banc Mundial  

BT2  organisme especialitzat de les Nacions Uni-
des  

organisme no governamental  
USE  organització no governamental (7626) 

organisme públic  
USE  institució pública (0436) 

organisme regional  
USE  administració regional (0436) 

organisme satèl·lit CE  
USE  organisme i agència de la UE (1006) 

organisme transgènic  
USE  organisme modificat genèticament (6411) 

organització administrativa  
MT  0436 poder executiu i administració pública  
UF  institució administrativa  
UF  òrgan administratiu  
NT1  autonomia  
NT1  autonomia administrativa  
NT1  cooperació administrativa  

*NT2  *acord entre l’estat i les entitats locals  
*NT2  *acord entre les comunitats autònomes i 

les entitats locals  
*NT2  *cooperació entre comunitats autònomes  
*NT2  *cooperació estat-comunitats autònomes  
*NT2  *cooperació interdepartamental  

NT1  descentralització  
NT1  desconcentració  

*NT2  *delegació del govern de l’estat  
*NT3  *subdelegació del govern de l’estat  

*NT2  *delegació del govern de la generalitat  
NT1  divisió administrativa  
NT1  funció pública  

NT2  empleat de serveis públics  
NT2  estatut del funcionari  
NT3  deures del funcionari  
NT3  drets del funcionari  

NT2  funcionari  
*NT2  *incompatibilitat laboral  
NT2  personal contractat  

NT1  reforma administrativa  
NT1  regionalització  
RT  ciència administrativa  

organització africana  
MT  7616 organitzacions extraeuropees  
UF  organització de l’Àfrica austral  
UF  organització de l’Àfrica central  
UF  organització de l’Àfrica occidental  
UF  organització de l’Àfrica oriental  
UF  organització intergovernamental africana  
UF  organització regional africana  
NT1  Banc Africà de Desenvolupament  
NT1  Comunitat d’Estats Sahelosaharians  
NT1  Comunitat de l’Àfrica oriental  
NT1  Comunitat Econòmica dels estats de l’Àfri-

ca central  
NT1  Comunitat Econòmica dels estats de l’Àfrica 

occidental  
NT1  Comunitat Econòmica i Monetària de l’Àfri-

ca central  
NT1  Comunitat per al Desenvolupament de l’Àfri-

ca austral  
NT1  Mercat Comú de l’Àfrica oriental i austral  
NT1  Organització Comuna Africana i Mauriciana  
NT1  Unió Africana  
NT1  Unió del Magrib Àrab  
NT1  Unió Duanera de l’Àfrica meridional  
NT1  Unió Econòmica i Monetària de l’Àfrica oc-

cidental  
RT  organització internacional  

organització americana  
MT  7616 organitzacions extraeuropees  
UF  organització intergovernamental americana  
UF  organització regional americana  
NT1  Associació d’Estats del Carib  
NT1  Banc de Desenvolupament del Carib  
NT1  Caricom  
NT1  Organització d’Estats Americans  

NT2  Tribunal Interamericà de Drets Humans  
NT1  TLCAN  
NT1  Zona de Lliure Comerç de les Amèriques  
RT  organització internacional  

organització àrab  
MT  7616 organitzacions extraeuropees  
UF  organització intergovernamental àrab  
UF  organització regional àrab  
NT1  Consell de Cooperació del Golf  
NT1  Consell de la Unitat Econòmica Àrab  

NT2  Mercat Comú Àrab  
NT1  Lliga Àrab  
NT1  Organització de Països Àrabs Exportadors 

de Petroli  
NT1  Organització per a l’Alliberament de Palestina  
NT1  Unió del Magrib Àrab  
RT  organització internacional  

organització asiàtica  
MT  7616 organitzacions extraeuropees  
UF  organització intergovernamental asiàtica  
UF  organització regional asiàtica  
NT1  ASEAN  
NT1  Associació de l’Àsia del Sud de cooperació 

regional  
NT1  Banc Asiàtic de Desenvolupament  
NT1  Centre de Desenvolupament per a l’Àsia i el 

Pacífic  
NT1  Consell d’Àsia i el Pacífic  
NT1  Cooperació Econòmica Àsia-Pacífic  
NT1  Fòrum de les illes del Pacífic  
NT1  Organització Asiàtica de Productivitat  
NT1  OTASE  
NT1  Secretaria de la Comunitat del Pacífic  
NT1  Unió de Parlamentaris d’Àsia i del Pacífic  
RT  organització internacional  

Organització Asiàtica de Productivitat  
MT  7616 organitzacions extraeuropees  
UF  APO  
UF  OAP (entitat)  
BT1  organització asiàtica  

organització benèfica  
MT  2826 vida social  
UF  organització caritativa  
UF  organització de beneficència  
UF  organització de voluntaris  
UF  organització voluntària  
BT1  vida associativa  

BT2  vida social  
RT  ajuda privada  
RT  donatiu  
RT  organització no governamental  
RT  societat sense finalitat de lucre  
RT  treball no remunerat  
RT  voluntari internacional  

organització caritativa  
USE  organització benèfica (2826) 

organització centreamericana  
USE  organització llatinoamericana (7616) 
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Organització Comuna Africana i Mauriciana  
SN  Organització creada el juny del 1966 a Antanana-

rivo i dissolta el 25 de març del 1985. Les seves 
activitats es van integrar a l’Organització de la 
Unitat Africana (OUA) que va esdevenir la Unió 
Africana el 2002.  

MT  7616 organitzacions extraeuropees  
UF  AMCO  
UF  OCAM  
UF  Organització de la Comunitat de l’Àfrica i Ma-

dagascar  
BT1  organització africana  

organització comuna de mercat  
MT  5606 política agrària  
UF  OCM  
BT1  política agrària comuna  
NT1  ajuda per hectàrea  
NT1  comitè agrícola CE  
NT1  subvenció complementària de productes  
RT  intervenció en el mercat  
RT  organització del mercat  
RT  política comercial comuna  
RT  política comuna de preus  
RT  política d’intervenció  
RT  restitució a l’exportació  

organització cultural  
MT  2826 vida social  
UF  ateneu  
*UF  *casa regional  
*UF  *casal català  
UF  centre cultural  
UF  institució cultural  
BT1  vida associativa  

BT2  vida social  
RT  cooperació cultural  
RT  política cultural  

Organització d’Aviació Civil Internacional  
MT  7606 Nacions Unides  
UF  ICAO  
UF  OACI  
BT1  organisme especialitzat de les Nacions Uni-

des  
RT  aviació civil  
RT  Conferència Europea d’Aviació Civil  

Organització d’Estats Americans  
MT  7616 organitzacions extraeuropees  
UF  OAS  
UF  OEA  
BT1  organització americana  
NT1  Tribunal Interamericà de Drets Humans  
RT  països de l’OEA  

Organització d’estats centreamericans  
USE  Sistema d’Integració de l’Amèrica Central 

(7616) 

organització de beneficència  
USE  organització benèfica (2826) 

organització de consumidors  
USE  moviment de consumidors (2026) 

Organització de Cooperació i Desenvolupament 
Econòmics  
USE  OCDE (7621) 

organització de l’Àfrica austral  
USE  organització africana (7616) 

organització de l’Àfrica central  
USE  organització africana (7616) 

organització de l’Àfrica occidental  
USE  organització africana (7616) 

organització de l’Àfrica oriental  
USE  organització africana (7616) 

organització de l’Amèrica Llatina  
USE  organització llatinoamericana (7616) 

organització de l’empresa  
USE  gestió empresarial (4021) 

organització de l’ensenyament  
MT  3216 organització de l’ensenyament  
NT1  alumnat  
NT1  calendari escolar  
NT1  edat escolar  
NT1  mapa escolar  
NT1  orientació escolar  
NT1  orientació professional  
NT1  programa d’ensenyament  
NT1  reforma de l’ensenyament  
NT1  sistema d’ensenyament  
RT  política educativa  

Organització de la Comunitat de l’Àfrica i Ma-
dagascar  
USE  Organització Comuna Africana i Mauricia-

na (7616) 

organització de la investigació  
MT  6416 investigació i propietat intel·lectual  
BT1  investigació  
RT  centre d’investigació  
RT  política d’investigació  

organització de la pesca  
USE  política pesquera (5641) 

organització de la producció  
MT  6406 producció  
BT1  política de producció  
NT1  manipulació  
NT1  manteniment  
NT1  producció contínua  
NT1  producció en cadena  
NT1  producció en massa  
NT1  subcontractació  

NT2  subcontractació externa  
RT  acord d’especialització  
RT  estudi del treball  

organització de la salut pública  
USE  organització sanitària (2841) 

organització de la sanitat  
USE  organització sanitària (2841) 

organització de la societat civil  
USE  societat civil (moviments d’opinió) (0431) 

Organització de la Unitat Africana (OUA)  
USE  Unió Africana (7616) 

Organització de les Nacions Unides  
USE  ONU (7606) 

Organització de les Nacions Unides per a l’Ali-
mentació i l’Agricultura  
USE  FAO (7606) 

Organització de les Nacions Unides per a l’Edu-
cació, la Ciència i la Cultura  
USE  UNESCO (7606) 

Organització de les Nacions Unides per al 
Desenvolupament Industrial  
MT  7606 Nacions Unides  
UF  ONUDI  
UF  UNIDO  
BT1  organisme especialitzat de les Nacions Uni-

des  
RT  desenvolupament industrial  

organització de les professions  
MT  4426 relacions laborals i dret del treball  
UF  organització professional  
NT1  acord interprofessional  
NT1  associació professional  
NT1  col·legi professional  
NT1  corporativisme  
NT1  deontologia professional  

NT2  clàusula de consciència  
NT2  conflicte d’interessos  

Organització de Països Àrabs Exportadors de 
Petroli  
MT  7616 organitzacions extraeuropees  
UF  OAPEC  
UF  OPAEP  
BT1  organització àrab  

Organització de Països Exportadors de Petroli  
USE  OPEP (7621) 

Organització de Pesqueries de l’Atlàntic del 
Nord-oest  
MT  7621 organitzacions mundials  
UF  Comissió Internacional de Pesqueries de l’At-

làntic del Nord-oest (CIPAN)  
UF  NAFO  
*UF  *Northwest Atlantic Fisheries Organization  
UF  OPANO  
BT1  organització mundial  
RT  indústria pesquera  
RT  oceà Atlàntic  

organització de productors  
USE  agrupació de productors agraris (5611) 

Organització de Seguretat i Cooperació a Europa  
USE  OSCE (7621) 

organització de voluntaris  
USE  organització benèfica (2826) 

organització del comerç exterior  
USE  comerç exterior (2006) 

organització del mercat  
MT  2006 política comercial  
UF  organització nacional del mercat  
BT1  política comercial  
RT  organització comuna de mercat  
RT  repartiment del mercat  
RT  restricció quantitativa  

Organització del Pacte de Varsòvia  
USE  organització del tractat de Varsòvia (7611) 
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Organització del Tractat de l’Àsia del Sud-est  
USE  OTASE (7616+7621) 

Organització del Tractat de l’Atlàntic Nord  
USE  OTAN (7621) 

organització del tractat de Varsòvia  
SN  Tractat de l’aliança militar creat el 1955 per agru-

par els estats comunistes d’Europa sota la influ-
ència de la Unió Soviètica. Va ser dissolta l’1 de 
juliol del 1991.  

MT  7611 organitzacions europees  
UF  Organització del Pacte de Varsòvia  
UF  Pacte de Varsòvia  
UF  tractat de Varsòvia  
BT1  organització europea  
RT  països del Pacte de Varsòvia  

organització del treball  
MT  4416 condicions i organització del treball  
NT1  estudi del treball  

NT2  distribució del treball  
NT2  productivitat del treball  
NT2  ritme de treball  

NT1  jornada de treball  
NT2  hora extraordinària  
NT2  horari de treball  
NT2  horari flexible  
NT2  jornada intensiva  
NT2  jornada legal  
NT2  reducció del temps de treball  
NT2  temps de descans  
NT3  descans setmanal  
NT3  dia festiu  
NT3  permís sense sou  
NT3  vacances retribuïdes  

NT4  excedència especial  
NT2  treball dominical  
NT2  treball nocturn  
NT2  treball per torns  

NT1  regulació de l’horari de treball  
NT2  reducció de la setmana laboral  

*NT1  *relació treball-família  
NT1  treball en cadena  
NT1  treball en equip  
NT1  treball en pantalla  
RT  flexibilitat del treball  
RT  permís de formació  
RT  sociologia del treball  

organització dels partits  
MT  0411 partit polític  
UF  democràcia interna dels partits  
UF  disciplina interna dels partits  
UF  tendències oligàrquiques dels partits  
NT1  afiliació política  
NT1  club polític  
NT1  comissió executiva  
NT1  congrés d’un partit  
NT1  constitució d’un partit  
NT1  escissió política  
NT1  finançament dels partits  
NT1  militant polític  
NT1  programa polític  
RT  política  
RT  vida institucional  

organització dels transports  
MT  4811 organització dels transports  
NT1  ajuda a la navegació  
NT1  capacitat de transport  
NT1  contracte de transport  

NT1  durada del transport  
NT1  empresa de transport  

NT2  transportista  
NT1  lloguer de vehicles  

NT2  noliejament  
NT1  personal de transport  

NT2  personal de conducció  
NT2  personal de terra  
NT2  tripulació  

NT1  sistema de transport intel·ligent  
NT2  navegació per satèl·lit  

NT1  transport d’animals  
NT1  transport de mercaderies  

NT2  acord ATP  
NT2  càrrega  
NT3  capacitat de càrrega  
NT3  càrrega per eix  
NT3  càrrega útil  

NT2  contenidor  
NT2  transport de mercaderies perilloses  

*NT1  *transport de rodalia  
NT1  transport de viatgers  

NT2  reserva  
NT2  transport col·lectiu  
NT2  usuari de transports  
NT2  viatge amb tot inclòs  
NT2  viatge en grup  

NT1  transport individual  
NT1  transport per compte d’altri  
NT1  transport per compte propi  
NT1  transport públic  
NT1  transport ràpid  
NT1  transport semicol·lectiu  
NT1  transport urbà  

NT2  circulació urbana  
NT2  metro  
NT2  transport suburbà  

NT1  xarxa de transports  
NT2  línia de transport  

RT  política de transports  
RT  transport de malalts  

organització econòmica  
USE  règim econòmic (1621) 

organització electoral  
MT  0416 procediment electoral i sistema de votació  
NT1  campanya electoral  

NT2  aliança electoral  
NT2  despeses electorals  
NT2  finançament electoral  
NT2  programa electoral  
NT2  propaganda electoral  

NT1  candidat  
NT2  fiança electoral  
NT2  permís per activitat política  
NT2  presentació de candidatura  
NT2  renúncia a la candidatura  

NT1  circumscripció electoral  
NT1  electorat  

NT2  edat electoral  
NT2  inscripció electoral  
NT2  llista electoral  

organització empresarial  
USE  organització patronal (4426) 

organització esportiva  
MT  2826 vida social  
UF  associació esportiva  
UF  club esportiu  
UF  federació esportiva  

UF  institució esportiva  
UF  organisme esportiu  
BT1  esport  

BT2  lleure  

organització europea  
MT  7611 organitzacions europees  
UF  organització intergovernamental europea  
UF  organització regional europea  
NT1  ACLC  
NT1  AELC  

NT2  Tribunal de Justícia de l’AELC  
NT1  Agència Espacial Europea  
NT1  Associació Europea de Centres Nacionals de 

Productivitat  
NT1  Benelux  
NT1  BERD  
NT1  BEUC  
NT1  BusinessEurope  
NT1  Centre Europeu de l’Empresa Pública  
NT1  CEPT  
NT1  CERN  
NT1  Comissió central per a la navegació del Rin  
NT1  Confederació Europea de Sindicats  

NT2  Institut Sindical Europeu  
NT1  Conferència Europea d’Aviació Civil  
NT1  Consell d’Estats de la Mar Bàltica  
NT1  Consell d’Europa  

NT2  Centre Europeu d’Investigació i Documen-
tació Parlamentàries  

NT2  Congrés de Poders Locals i Regionals d’Eu-
ropa  

NT2  Consell de Cooperació Cultural  
NT2  fons del Consell d’Europa  
NT2  Tribunal Europeu de Drets Humans  

NT1  Consell Nòrdic  
NT1  EADI  
NT1  Eurocontrol  
NT1  Eutelsat  
NT1  Institut Europeu d’Administració Pública  
NT1  Institut Universitari Europeu  
NT1  Lliga Europea de Cooperació Econòmica  
NT1  Oficina Europea de Patents  
NT1  organisme europeu de normalització  

NT2  Cenelec  
NT2  Comitè Europeu de Normalització  
NT2  ETSI  

NT1  organització del tractat de Varsòvia  
NT1  Societat Europea d’Energia Atòmica  
NT1  Unió de l’Europa occidental  

NT2  Cos d’Exèrcit Europeu  
NT1  Unió Econòmica Belgicoluxemburguesa  
NT1  Unió Europea de la Navegació Fluvial  
NT1  Unió Europea de Radiodifusió  
RT  organització internacional  

Organització Europea d’Investigacions Espaci-
als (ESRO)  
USE  Agència Espacial Europea (7611) 

Organització Europea de Cooperació Econòmi-
ca (OECE)  
USE  OCDE (7621) 

Organització Europea de Recerca Espacial  
USE  Agència Espacial Europea (7611) 

Organització Europea de Telecomunicacions per 
Satèl·lit  
USE  Eutelsat (7611) 
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Organització Europea per a la Seguretat de la Na-
vegació Aèria  
USE  Eurocontrol (7611) 

Organització Europea per al Desenvolupament 
de Llançadores (ELDO)  
USE  Agència Espacial Europea (7611) 

organització femenina  
USE  moviment feminista (0431) 

organització intercontinental  
USE  organització mundial (7621) 

organització intergovernamental africana  
USE  organització africana (7616) 

organització intergovernamental americana  
USE  organització americana (7616) 

organització intergovernamental àrab  
USE  organització àrab (7616) 

organització intergovernamental asiàtica  
USE  organització asiàtica (7616) 

organització intergovernamental europea  
USE  organització europea (7611) 

organització intergovernamental internacional  
USE  organització mundial (7621) 

organització intergovernamental llatinoameri-
cana  
USE  organització llatinoamericana (7616) 

organització internacional  
SN  Per als noms de les organitzacions internacio-

nals, farem referència al camp temàtic 76.  
MT  0806 política internacional  
UF  administració internacional  
UF  administració pública internacional  
UF  institució internacional  
UF  organisme internacional  
UF  òrgan internacional  
NT1  ampliació d’una organització internacional  
NT1  assemblea parlamentària  
NT1  exclusió d’una organització internacional  
NT1  funció pública internacional  

NT2  funcionari internacional  
RT  ONU  
RT  organització africana  
RT  organització americana  
RT  organització asiàtica  
RT  organització àrab  
RT  organització europea  
RT  organització llatinoamericana  
RT  organització mundial  
RT  organització no governamental  
RT  vida institucional  

organització internacional, ampliació d’una 
— (0806) 

Organització Internacional de Normalització  
USE  ISO (7626) 

Organització Internacional de Policia Criminal 
(OIPC)  
USE  Interpol (7621) 

Organització Internacional del Treball  
MT  7606 Nacions Unides  
UF  ILO  
UF  OIT  
UF  OIT (Organització Internacional del Treball)  
BT1  organisme especialitzat de les Nacions Uni-

des  
NT1  Conferència Internacional del Treball  
NT1  Oficina Internacional del Treball  
RT  treball  

(Organització Internacional del Treball), OIT  
USE  Organització Internacional del Treball (7606) 

organització internacional, exclusió d’una — 
(0806) 

organització internacional no governamental  
USE  organització no governamental (7626) 

Organització Internacional per a les Migra-
cions  
MT  7621 organitzacions mundials  
UF  Comitè Intergovernamental per a les Migra-

cions (CIM)  
UF  Comitè Intergovernamental per a les Migraci-

ons Europees (CIME)  
UF  IOM  
UF  OIM  
BT1  organització mundial  
RT  migració  

organització internacional, representació CE da-
vant una  
USE  paper internacional de la UE (1016) 

organització internacional, suspensió d’una  
USE  exclusió d’una organització internacional 

(0806) 

organització interprofessional  
USE  associació professional (4426) 

organització juvenil  
USE  moviment juvenil (0431) 

organització llatinoamericana  
MT  7616 organitzacions extraeuropees  
UF  organització centreamericana  
UF  organització de l’Amèrica Llatina  
UF  organització intergovernamental llatinoame-

ricana  
UF  organització regional llatinoamericana  
NT1  ALADI  
NT1  Banc Interamericà de Desenvolupament  

NT2  Institut per a la Integració de l’Amèrica Lla-
tina  

NT1  Comunitat Andina  
NT2  parlament andí  

NT1  Grup de Contadora  
NT1  Grup de Rio  
NT1  Mercosur  
NT1  parlament llatinoamericà  
NT1  Sistema d’Integració de l’Amèrica Central  

NT2  mercat comú centreamericà  
NT3  Banc Centreamericà d’Integració Econò-

mica  
NT2  parlament centreamericà  

NT1  Sistema Econòmic Llatinoamericà  
RT  organització internacional  

Organització Marítima Internacional  
MT  7606 Nacions Unides  
UF  IMO  
UF  OMI  
BT1  organisme especialitzat de les Nacions Uni-

des  
RT  seguretat marítima  

Organització Meteorològica Mundial  
MT  7606 Nacions Unides  
UF  OMM  
UF  WMO  
BT1  organisme especialitzat de les Nacions Uni-

des  
RT  meteorologia  

organització mundial  
MT  7621 organitzacions mundials  
UF  organització intercontinental  
UF  organització intergovernamental internacional  
NT1  acord de Wassenaar  
NT1  Anzus  
NT1  Banc de Pagaments Internacionals  
NT1  Comecon  
NT1  Commonwealth  
NT1  Comunitat d’Estats Independents  
NT1  Cooperació Econòmica Àsia-Pacífic  
NT1  grup de països més industrialitzats  
NT1  Grup dels 77  
NT1  Grup dels Deu  
NT1  Grup dels Vint-i-quatre  
NT1  Interpol  
NT1  OCDE  

NT2  Agència Internacional d’Energia  
NT2  Agència per a l’Energia Nuclear  
NT2  Comitè d’Ajuda al Desenvolupament  
NT2  Conferència Europea de Ministres de Trans-

ports  
NT1  OPEP  
NT1  Organisme Internacional d’Energia Atòmica  
NT1  Organització de Pesqueries de l’Atlàntic del 

Nord-oest  
NT1  Organització Internacional per a les Migra-

cions  
NT1  Organització Mundial de Duanes  
NT1  Organització Mundial de Sanitat Animal  
NT1  Organització Mundial del Comerç  

NT2  Òrgan de Solució de Diferències  
NT1  Organització per a la Prohibició d’Armes Qu-

ímiques  
NT1  OSCE  
NT1  OTAN  

NT2  Consell d’Associació Euroatlàntic  
NT2  Eurogrup (OTAN)  

NT1  OTASE  
NT1  Pla de Colombo  
NT1  Tribunal Penal Internacional (CPI)  
NT1  unió interparlamentària  
RT  organització internacional  

Organització Mundial de Duanes  
SN  Organització creada el 1952 amb el nom de Con-

sell de Cooperació Duanera. L’actual nom oficial 
el va adoptar el 1994.  

MT  7621 organitzacions mundials  
UF  Consell de Cooperació Duanera (CCD)  
UF  OMD  
UF  WCO  
BT1  organització mundial  
RT  política aranzelària  
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Organització Mundial de la Propietat Intel-
lectual  
MT  7606 Nacions Unides  
UF  OMPI  
UF  WIPO  
BT1  organisme especialitzat de les Nacions Uni-

des  
RT  propietat intel·lectual  

Organització Mundial de la Salut  
MT  7606 Nacions Unides  
UF  OMS  
UF  WHO  
BT1  organisme especialitzat de les Nacions Uni-

des  
RT  política sanitària  

Organització Mundial de Sanitat Animal  
SN  Organització creada el 1924 amb el nom d’Ofici-

na Internacional d’Epizoòties. L’actual nom ofi-
cial el va adoptar el 2003.  

MT  7621 organitzacions mundials  
UF  Oficina Internacional d’Epizoòties (OIE)  
BT1  organització mundial  
RT  malaltia animal  

Organització Mundial del Comerç  
MT  7621 organitzacions mundials  
UF  OMC  
UF  WTO  
BT1  organització mundial  
NT1  Òrgan de Solució de Diferències  
RT  AGCS  
RT  Centre de Comerç Internacional  
RT  clàusula social  
RT  comerç internacional  
RT  excepció cultural  
RT  GATT  
RT  globalització  
RT  negociació aranzelària  
RT  organisme especialitzat de les Nacions Unides  
RT  TRIMS  
RT  TRIPS  

Organització Mundial del Turisme  
MT  7606 Nacions Unides  
UF  OMT  
UF  WTO  
BT1  organisme especialitzat de les Nacions Uni-

des  
RT  turisme  

organització mundial no governamental  
USE  organització no governamental (7626) 

organització nacional del mercat  
USE  organització del mercat (2006) 

organització no governamental  
MT  7626 organitzacions no governamentals  
UF  ONG  
UF  organisme no governamental  
UF  organització internacional no governamental  
UF  organització mundial no governamental  
UF  organització regional no governamental  
NT1  Amnistia Internacional  
NT1  Associació Internacional de la Seguretat So-

cial  
NT1  BusinessEurope  
NT1  Centre per al Desenvolupament de l’Empresa  
NT1  Confederació Europea de Sindicats  

NT2  Institut Sindical Europeu  

NT1  Confederació Sindical Internacional  
NT1  Consell de Municipis i Regions d’Europa  
NT1  Creu Roja  
NT1  EADI  
NT1  Federació Internacional de Documentació  
NT1  FIAB  
NT1  IATA  
NT1  ISO  
NT1  Lliga Europea de Cooperació Econòmica  
RT  organització benèfica  
RT  organització internacional  
RT  societat civil (moviments d’opinió)  

organització patronal  
MT  4426 relacions laborals i dret del treball  
UF  associació empresarial  
UF  CEOE  
UF  Confederació Espanyola d’Organitzacions Em-

presarials  
UF  empresariat  
UF  organització empresarial  
UF  patronal  
BT1  interlocutor social  

BT2  relació laboral  
NT1  confederació patronal  
RT  director d’empresa  
RT  patró  

Organització per a l’Alliberament de Palestina  
MT  7236 geografia política  
MT  7616 organitzacions extraeuropees  
UF  OAP  
UF  PLO  
BT1  països de la Lliga Àrab  
BT1  organització àrab  
RT  qüestió de Palestina  

Organització per a la Prohibició d’Armes 
Químiques  
MT  7621 organitzacions mundials  
UF  OPAQ  
UF  OPCW  
BT1  organització mundial  
RT  arma de destrucció massiva  
RT  organisme especialitzat de les Nacions Unides  

organització política  
USE  partits polítics (0411) 

organització professional  
USE  organització de les professions (4426) 

organització regional africana  
USE  organització africana (7616) 

organització regional americana  
USE  organització americana (7616) 

organització regional àrab  
USE  organització àrab (7616) 

organització regional asiàtica  
USE  organització asiàtica (7616) 

organització regional europea  
USE  organització europea (7611) 

organització regional llatinoamericana  
USE  organització llatinoamericana (7616) 

organització regional no governamental  
USE  organització no governamental (7626) 

organització sanitària  
MT  2841 sanitat  
UF  organització de la salut pública  
UF  organització de la sanitat  
UF  sistema de salut  
BT1  política sanitària  
NT1  cartilla sanitària  
NT1  cura de la salut  

NT2  assistència a domicili  
NT2  cura d’infermeria  
NT2  cures pal·liatives  

NT1  dret mèdic  
NT2  drets del malalt  
NT3  error mèdic  
NT3  testament vital  

NT1  establiment farmacèutic  
NT1  gerontologia  
NT1  hospitalització  

NT2  internament psiquiàtric  
NT1  legislació farmacèutica  

NT2  farmacovigilància  
NT2  nomenclatura farmacèutica  

NT1  material medicoquirúrgic  
NT1  medicina escolar  
NT1  medicina preventiva  

NT2  vacunació  
NT1  prevenció d’accidents  
NT1  primers auxilis  
NT1  protecció maternal i infantil  
*NT1  *reforma sanitària  
NT1  salut mental  
NT1  salut pública  

NT2  higiene pública  
NT2  legislació sanitària  
NT3  control sanitari  

NT2  risc sanitari  
NT2  salut reproductiva  

NT1  telemedicina  
NT1  transfusió de sang  
NT1  transport de malalts  
NT1  trasplantació d’òrgans  

organització sense finalitat de lucre  
USE  societat sense finalitat de lucre (4016) 

organització sindical  
USE  sindicat (4426) 

organització territorial de l’estat  
USE  entitat territorial (0436) 

organització voluntària  
USE  organització benèfica (2826) 

Organitzacions Empresarials, Confederació Es-
panyola d’  
USE  organització patronal (4426) 

Organitzacions Sindicals Lliures (CIOSL), Con-
federació Internacional d’  
USE  Confederació Sindical Internacional (7626) 

organitzada, grup per a la lluita contra la droga 
i la delinqüència  
USE  òrgan de cooperació judicial i policial UE 

(1016) 

organitzada, societat civil  
USE  societat civil (moviments d’opinió) (0431) 

organitzat, crim — (2826) 
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organitzat, viatge  
USE  viatge (2826) 

organitzativa, cultura — (4006) 

Organization, European Community Host  
USE  centre distribuïdor de bases de dades (3236) 

*Organization, Northwest Atlantic Fisheries   
*USE  Organització de Pesqueries de l’Atlàntic del 

Nord-oest (7621) 

òrgans, banc d’  
USE  trasplantació d’òrgans (2841) 

òrgans, comerç d’ — (2826) 

*òrgans constitucionals, conflicte entre  — 
(1206) 

Òrgans de la Unió Europea, Centre de Traduc-
ció dels — (1006) 

òrgans, donació d’  
USE  trasplantació d’òrgans (2841) 

òrgans especialitzats en afers comunitaris, con-
ferència d’  
USE  COSAC (0421) 

òrgans, extracció d’  
USE  trasplantació d’òrgans (2841) 

òrgans, tràfic d’  
USE  comerç d’òrgans (2826) 

òrgans, trasplantació d’ — (2841) 

*òrgans, trasplantament d’  
*USE  trasplantació d’òrgans (2841) 

*Organyà  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Urgell  

Orient, Extrem — (7226) 

Orient i Orient Mitjà, Pròxim — (7226) 

Orient i Orient Mitjà, Pròxim — (7226) 

Orient Llunyà  
USE  Extrem Orient (7226) 

Orient Mitjà  
USE  Pròxim Orient i Orient Mitjà (7226) 

Orient, organisme d’auxili i d’obres públiques de 
les Nacions Unides per als refugiats de Palesti-
na al Pròxim  
USE  UNRWA (7606) 

Orient, país de l’Extrem  
USE  Extrem Orient (7226) 

Orient, Pròxim  
USE  Pròxim Orient i Orient Mitjà (7226) 

orientació agrària  
MT  5611 producció i estructures agràries  
UF  llei d’orientació agrícola  
UF  prima a la producció  
UF  prima d’orientació agrícola  
BT1  regulació de la producció agrícola  

orientació agrícola, llei d’  
USE  orientació agrària (5611) 

orientació agrícola, prima d’  
USE  orientació agrària (5611) 

Orientació, ajuda del FEOGA  
USE  FEOGA Orientació (1021) 

Orientació, contribució del FEOGA  
USE  FEOGA Orientació (1021) 

Orientació de la Pesca, Fons Europeu d’  
USE  IFOP (1021) 

Orientació de la Pesca, Instrument Financer d’  
USE  IFOP (1021) 

orientació de la política pressupostària  
USE  política pressupostària (2436) 

orientació de la producció  
USE  política de producció (6406) 

orientació escolar  
MT  3216 organització de l’ensenyament  
UF  orientació pedagògica  
BT1  organització de l’ensenyament  

Orientació, FEOGA — (1021) 

Orientació, FEOGA secció  
USE  FEOGA Orientació (1021) 

Orientació i Garantia Agrícola, Fons Europeu d’  
USE  FEOGA (1021) 

orientació pedagògica  
USE  orientació escolar (3216) 

orientació, preu d’ — (2451) 

orientació professional  
MT  3216 organització de l’ensenyament  
BT1  organització de l’ensenyament  

*orientació psicopedagògica, assessorament i   
*USE  *servei educatiu (3216) 

orientació sexual, discriminació basada en 
l’ — (1236) 

oriental, Àfrica — (7221) 

Oriental, Alemanya  
USE  Alemanya RDA (7236) 

oriental, Àsia  
USE  Extrem Orient (7226) 

oriental, bloc  
USE  països de l’Est (7236) 

oriental, Comunitat de l’Àfrica — (7616) 

Oriental de l’Uruguai, República  
USE  Uruguai (7216+7231+7236) 

oriental, Europa central i — (7206) 

Oriental, Finlàndia — (7211) 

oriental i austral, Mercat Comú de l’Àfrica — 
(7616) 

oriental i meridional, Mercat Comú per a l’Àfrica  
USE  Mercat Comú de l’Àfrica oriental i austral 

(7616) 

Oriental, Malàisia  
USE  Malàisia (7226+7231) 

oriental, organització de l’Àfrica  
USE  organització africana (7616) 

oriental, països de l’Europa central i — (7231) 

Oriental, província de Flandes — (7211) 

Oriental, República Democràtica de Timor  
USE  Timor Oriental (7226+7231) 

Oriental, Timor — (7226+7231) 

*Oriental, Vallès  — (9999) 

oriental-Tràcia, Macedònia — (7211) 

orientals, Midlands  
USE  Midlands de l’Est (7211) 

origen agrícola, contaminació d’ — (5216) 

origen animal, matèria d’ — (6011) 

origen animal, oli d’ — (6016) 

origen animal, producte d’ — (6011) 

origen, certificat d’ — (2021) 

origen, certificat de denominació d’  
USE  denominació d’origen (2031) 

origen controlada (DOC), denominació d’  
USE  denominació d’origen (2031) 

origen controlada, vi amb denominació d’  
USE  vi de qualitat superior (6021) 

origen de l’ajuda  
MT  0811 política de cooperació  
UF  organisme d’ajuda  
BT1  política d’ajudes  

origen de les mercaderies  
USE  producte originari (2021) 

origen de productes agraris, mercat en  
USE  mercat d’interès nacional (2036) 

origen del producte  
USE  producte originari (2021) 

origen, denominació d’ — (2031) 
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origen, marca d’  
USE  marca (6416) 

origen, norma d’  
USE  producte originari (2021) 

origen prestigiada, vi amb denominació d’  
USE  vi de qualitat superior (6021) 

origen protegida (DOP), denominació d’  
USE  denominació d’origen (2031) 

origen, recaptació en  
USE  retenció (4421) 

origen, retenció fiscal en  
USE  retenció (4421) 

origen terrestre, contaminació d’ — (5216) 

originari, producte — (2021) 

*Orís  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Osona  

*Oristà  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Osona  

ornamental, planta  
USE  horticultura (5631) 

*Orpí  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Anoia  

*Òrrius  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Maresme  

ortodòxia  
MT  2831 cultura i religió  
BT1  cristianisme  

BT2  religió  
RT  dret canònic  

Ortoli, emprèstit  
USE  nou instrument comunitari (1021) 

Ortoli, facilitat  
USE  nou instrument comunitari (1021) 

ortoxilè  
USE  hidrocarbur (6616) 

ós  
MT  5211 medi natural  
BT1  mamífer salvatge  

BT2  fauna  
BT3  vida silvestre  

*Os de Balaguer  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Noguera  

*Osca  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*BT1  Aragó  

*BT2  regions d’Espanya  

OSCE  
MT  7621 organitzacions mundials  
UF  Acta Final d’Hèlsinki  
UF  Conferència de Belgrad  
UF  Conferència de Madrid  
UF  Conferència de Viena  
UF  Conferència sobre Seguretat i Cooperació a 

Europa  
UF  CSCE  
UF  Organització de Seguretat i Cooperació a Eu-

ropa  
BT1  organització mundial  
RT  seguretat internacional  

OSD  
USE  Òrgan de Solució de Diferències (7621) 

OSI  
USE  interconnexió de sistemes (3236) 

*Osona  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*NT1  *Alpens  
*NT1  *Balenyà  
*NT1  *Brull, el  
*NT1  *Calldetenes  
*NT1  *Centelles  
*NT1  *Collsuspina  
*NT1  *Espinelves  
*NT1  *Folgueroles  
*NT1  *Gurb  
*NT1  *Lluçà  
*NT1  *Malla  
*NT1  *Manlleu  
*NT1  *Masies de Roda, les  
*NT1  *Masies de Voltregà, les  
*NT1  *Montesquiu  
*NT1  *Muntanyola  
*NT1  *Olost  
*NT1  *Orís  
*NT1  *Oristà  
*NT1  *Perafita  
*NT1  *Prats de Lluçanès  
*NT1  *Roda de Ter  
*NT1  *Rupit i Pruit  
*NT1  *Sant Agustí de Lluçanès  
*NT1  *Sant Bartomeu del Grau  
*NT1  *Sant Boi de Lluçanès  
*NT1  *Sant Hipòlit de Voltregà  
*NT1  *Sant Julià de Vilatorta  
*NT1  *Sant Martí d’Albars  
*NT1  *Sant Martí de Centelles  
*NT1  *Sant Pere de Torelló  

*NT1  *Sant Quirze de Besora  
*NT1  *Sant Sadurní d’Osormort  
*NT1  *Sant Vicenç de Torelló  
*NT1  *Santa Cecília de Voltregà  
*NT1  *Santa Eugènia de Berga  
*NT1  *Santa Eulàlia de Riuprimer  
*NT1  *Santa Maria de Besora  
*NT1  *Santa Maria de Corcó  
*NT1  *Seva  
*NT1  *Sobremunt  
*NT1  *Sora  
*NT1  *Taradell  
*NT1  *Tavèrnoles  
*NT1  *Tavertet  
*NT1  *Tona  
*NT1  *Torelló  
*NT1  *Vic  
*NT1  *Vidrà  
*NT1  *Viladrau  
*NT1  *Vilanova de Sau  
*RT  *àmbit de les comarques centrals  

*Osor  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Selva  

*Osormort, Sant Sadurní d’ — (7211+9999) 

*Ossó de Sió  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Urgell  

ostatge  
USE  segrest de persones (1216) 

ostatges, presa d’  
USE  segrest de persones (1216) 

osteòpata  
USE  professió mèdica paral·lela (2841) 

Östergötland  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  Centre-Est de Suècia  

BT2  regions de Suècia  

ostra  
USE  mol·lusc (5641) 

*Östra Finland  
*USE  Finlàndia Oriental (7211) 

Östra Mellansverige  
USE  Centre-Est de Suècia (7211) 

ostreïcultura  
USE  cria de mol·luscs (5641) 

ostres, cria d’  
USE  cria de mol·luscs (5641) 

OTAN  
MT  7621 organitzacions mundials  
UF  Aliança Atlàntica  
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UF  NATO  
UF  Organització del Tractat de l’Atlàntic Nord  
BT1  organització mundial  
NT1  Consell d’Associació Euroatlàntic  
NT1  Eurogrup (OTAN)  
RT  cooperació UE-OTAN  
RT  PESC  
RT  països de l’OTAN  

(OTAN), Eurogrup — (7621) 

OTAN, països de l’ — (7236) 

OTASE  
SN  Aliança defensiva establerta el 8 de setembre del 

1954 entre Austràlia, els Estats Units d’Amèri-
ca, les Filipines, França, Nova Zelanda, el Pa-
kistan, la Gran Bretanya i Tailàndia. Es va dis-
soldre el 1977.  

MT  7616 organitzacions extraeuropees  
MT  7621 organitzacions mundials  
UF  Organització del Tractat de l’Àsia del Sud-est  
UF  països de l’OTASE  
UF  SEATO  
BT1  organització asiàtica  
BT1  organització mundial  

OTASE, països de l’  
USE  OTASE (7616+7621) 

ou  
MT  6011 productes d’origen animal  
BT1  producte d’origen animal  
RT  ocell de corral  
RT  producte derivat de l’ou  
RT  proteïna animal  

ou, producte a base d’  
USE  producte derivat de l’ou (6026) 

ou, producte derivat de l’ — (6026) 

(OUA), Organització de la Unitat Africana  
USE  Unió Africana (7616) 

Oulu  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*UF  *Oulun  
BT1  regions de Finlàndia  

*Oulun  
*USE  Oulu (7211) 

*Ourense  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*BT1  Galícia  

*BT2  regions d’Espanya  

ous de peix  
USE  producte a base de peix (6026) 

out, clàusula d’opting  
USE  clàusula d’exempció (1016) 

out, estat  
USE  país no participant (2406) 

out, país  
USE  país no participant (2406) 

outplacement  
USE  ajuda a la recol·locació (4406) 

ovella  
USE  oví (5626) 

ovella, carn d’  
USE  carn ovina (6011) 

ovella, formatge d’ — (6016) 

overbooking  
USE  reserva (4811) 

Overijssel  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions dels Països Baixos  

oví  
MT  5626 mitjà de producció agrícola  
UF  be  
UF  bestiar oví  
*UF  *corder  
UF  espècie ovina  
UF  moltó  
UF  ovella  
*UF  *xai  
BT1  bestiar  
RT  carn ovina  
RT  llana  

oví, bestiar  
USE  oví (5626) 

*Oviedo  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*BT1  Principat d’Astúries  

*BT2  regions d’Espanya  

ovina, carn — (6011) 

ovina, espècie  
USE  oví (5626) 

ovina, inseminació  
USE  inseminació artificial (5631) 

ovoalbúmina  
USE  proteïna animal (6016) 

Övre Norrland  
USE  Norrland septentrional (7211) 

òvul fecundat  
USE  embrió i fetus (3606) 

oxàlic, àcid  
USE  àcid orgànic (6811) 

òxid  
MT  6811 química  
UF  aigua oxigenada  
UF  biòxid de titani  
UF  diòxid de titani  
UF  òxid de calci  
UF  òxid de carboni  
UF  òxid nítric  
UF  peròxid  
BT1  compost químic  

òxid de calci  
USE  òxid (6811) 

òxid de carboni  
USE  òxid (6811) 

òxid nítric  
USE  òxid (6811) 

oxigen  
MT  6811 química  
BT1  element químic  

oxigenada, aigua  
USE  òxid (6811) 

ozó  
MT  5211 medi natural  
BT1  atmosfera  

BT2  entorn físic  
RT  contaminació estratosfèrica  

ozó, degradació de la capa d’  
USE  contaminació estratosfèrica (5216) 

ozó, destrucció de la capa d’  
USE  contaminació estratosfèrica (5216) 

ozó, deterioració de la capa d’  
USE  contaminació estratosfèrica (5216) 

ozó, gas degradant de la capa d’  
USE  contaminant estratosfèric (5216) 

ozó, gas destructor de la capa d’  
USE  contaminant estratosfèric (5216) 

ozó, reducció de la capa d’  
USE  contaminació estratosfèrica (5216) 

pa  
MT  6026 productes alimentaris  
BT1  producte a base de cereal  

BT2  producte alimentari complex  
RT  cereal panificable  
RT  forn de pa  
RT  panificació  

pa, forn de — (6031) 

PAC  
USE  política agrària comuna (5606) 

PAC, racionalització de la  
USE  reforma de la PAC (5606) 

PAC, reforma de la — (5606) 

PAC, revisió de la  
USE  reforma de la PAC (5606) 

pacient, drets del  
USE  drets del malalt (2841) 

Pacífic  
USE  oceà Pacífic (5211) 

Pacífic (Cespap), Comissió Econòmica i Social 
per a Àsia i el  
USE  comissió regional ONU (7606) 

Pacífic, Centre de Desenvolupament per a 
l’Àsia i el — (7616) 

Pacífic, Comunitat del  
USE  Secretaria de la Comunitat del Pacífic (7616) 

Pacífic, Consell d’Àsia i el — (7616) 
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Pacífic, Consell de Cooperació Econòmica a l’Àsia 
i el  
USE  Cooperació Econòmica Àsia-Pacíf ic 

(7616+7621) 

Pacífic, Consell del  
USE  Anzus (7621) 

pacífic de l’energia, ús — (6606) 

Pacífic, Fòrum de les illes del — (7616) 

Pacífic meridional, Fòrum del  
USE  Fòrum de les illes del Pacífic (7616) 

Pacífic, oceà — (5211) 

Pacífic, país de la Comunitat del — (7231) 

Pacífic, regió del  
USE  oceà Pacífic (5211) 

Pacífic, Secretaria de la Comunitat del — 
(7616) 

Pacífic Sud, Comissió del  
USE  Secretaria de la Comunitat del Pacífic (7616) 

Pacífic Sud, Fòrum del  
USE  Fòrum de les illes del Pacífic (7616) 

Pacífic, territoris insulars de la Comunitat del  
USE  país de la Comunitat del Pacífic (7231) 

Pacífic, Unió de Parlamentaris d’Àsia i del — 
(7616) 

pacífica, coexistència — (0816) 

pacífica de l’espai, utilització  
USE  utilització de l’espai (1231) 

pacífiques, utilització de l’energia per a finalitats  
USE  ús pacífic de l’energia (6606) 

pacifisme  
MT  0431 vida política i seguretat pública  
UF  antimilitarisme  
UF  moviment pacifista  
UF  moviment per la pau  
BT1  moviments d’opinió  
RT  pau  

pacifista, moviment  
USE  pacifisme (0431) 

*Pacs del Penedès  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Penedès  

Pacte Andí  
USE  Comunitat Andina (7616) 

pacte d’estabilitat  
MT  2411 economia monetària  
UF  Pacte d’Estabilitat i Creixement  
BT1  coordinació de polítiques UEM  

BT2  Unió Econòmica i Monetària  

RT  política monetària  
RT  programa d’estabilitat  

Pacte d’Estabilitat i Creixement  
USE  pacte d’estabilitat (2411) 

Pacte de Varsòvia  
USE  organització del tractat de Varsòvia (7611) 

Pacte de Varsòvia, Organització del  
USE  organització del tractat de Varsòvia (7611) 

Pacte de Varsòvia, països del — (7236) 

pacte internacional de les Nacions Unides  
USE  pacte internacional ONU (0806) 

pacte internacional ONU  
MT  0806 política internacional  
UF  pacte internacional de les Nacions Unides  
BT1  instrument internacional  

pacte postelectoral  
USE  coalició política (0431) 

pacte social  
MT  2826 vida social  
BT1  política social  
RT  diàleg social  

padano, grana  
USE  formatge de pasta dura (6016) 

padró municipal  
USE  cens de població (2816) 

paga extra  
USE  prima salarial (4421) 

paga, principi qui contamina — (5206) 

pagament  
MT  4026 gestió comptable  
UF  modalitat de pagament  
BT1  gestió comptable  
NT1  pagament per endavant  
NT1  termini del pagament  
RT  transacció financera  

pagament a compte  
USE  pagament per endavant (4026) 

pagament, acord de  
USE  acord de compensació (2406) 

pagament, canal de  
USE  televisió de pagament (3226) 

pagament, crèdit de — (2441) 

pagament electrònic  
USE  diners electrònics (2411) 

pagament, falsificació de mitjans de  
USE  falsificació de moneda (1216) 

pagament internacional  
MT  2406 relacions monetàries  
BT1  finances internacionals  
NT1  acord de compensació  
NT1  crèdit creuat  
RT  balança de pagaments  

RT  crèdit documentari  
RT  moviment de capitals  

pagament intracomunitari  
MT  2406 relacions monetàries  
UF  pagaments intracomunitaris  
UF  sistema Target  
BT1  sistema monetari europeu  
RT  moviment de capitals  

pagament, modalitat de  
USE  pagament (4026) 

pagament per endavant  
MT  4026 gestió comptable  
UF  bestreta de fons  
UF  pagament a compte  
BT1  pagament  

BT2  gestió comptable  

pagament pressupostari  
USE  liquidació de despeses (2441) 

pagament, televisió de — (3226) 

pagament, termini del — (4026) 

pagament únic  
USE  règim de pagament únic (5606) 

pagament únic per explotació, règim de  
USE  règim de pagament únic (5606) 

pagament únic per superfície (RPUS), règim de  
USE  règim de pagament únic (5606) 

pagament únic, règim de — (5606) 

pagaments, balança de — (2406) 

pagaments, dèficit de la balança de  
USE  balança deficitària (2406) 

Pagaments Internacionals, Banc de — (7621) 

pagaments intracomunitaris  
USE  pagament intracomunitari (2406) 

pagaments, superàvit de la balança de  
USE  balança deficitària (2406) 

pagaments, suspensió de — (4006) 

Pagaments, Unió Europea de — (2406) 

pagaré  
USE  títol de crèdit (2411) 

pagaré del Tresor  
USE  bo del Tresor (2436) 

pàgina d’internet  
USE  adreça d’internet (3226) 

pàgina web  
USE  lloc internet (3226) 

país acabat d’industrialitzar  
USE  nou país industrialitzat (1611) 

país africà  
USE  Àfrica (7221) 
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país americà  
USE  Amèrica (7216) 

país asiàtic  
USE  Àsia (7226) 

país associat  
MT  0811 política de cooperació  
UF  estat associat  
BT1  política de cooperació  
RT  acord d’associació  

país avançat  
USE  país industrialitzat (1611) 

país balcànic occidental  
USE  Balcans occidentals (7231) 

País Basc  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
UF  comunitat autònoma del País Basc  
UF  Euskadi  
BT1  regions d’Espanya  
*NT1  *Àlaba  

*NT2  *Vitòria  
*NT1  *Biscaia  

*NT2  *Bilbao  
*NT1  *Guipúscoa  

*NT2  *Sant Sebastià  

País Basc, comunitat autònoma del  
USE  País Basc (7211) 

país beneficiari  
USE  beneficiari de l’ajuda (0811) 

país d’Àfrica  
USE  Àfrica (7221) 

país d’Amèrica  
USE  Amèrica (7216) 

país d’Àsia  
USE  Àsia (7226) 

país d’Àsia del Sud  
USE  Àsia del Sud (7226) 

país d’Àsia del Sud-est  
USE  Sud-est asiàtic (7226) 

país d’Europa  
USE  Europa (7206) 

país de comerç d’estat  
USE  comerç d’estat (2006) 

País de Gal·les  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions de la Gran Bretanya  

país de l’APEC  
MT  7231 geografia econòmica  
NT1  Austràlia  

NT2  illa Norfolk  
NT1  Brunei  
NT1  Canadà  
NT1  Corea del Sud  
NT1  Estats Units d’Amèrica  
NT1  Filipines  
NT1  Hong Kong  

NT1  Indonèsia  
NT2  Bali  
NT2  Borneo  
NT2  Irian Jaya  
NT2  Java  
NT2  Moluques  
NT2  Sulawesi  
NT2  Sumatra  
NT2  Timor  

NT1  Japó  
NT1  Malàisia  
NT1  Mèxic  
NT1  Nova Zelanda  
NT1  Papua Nova Guinea  
NT1  Perú  
NT1  Rússia  
NT1  Singapur  
NT1  Tailàndia  
NT1  Taiwan  
NT1  Vietnam  
NT1  Xile  
RT  Cooperació Econòmica Àsia-Pacífic  

país de l’Extrem Orient  
USE  Extrem Orient (7226) 

país de la Comunitat del Pacífic  
MT  7231 geografia econòmica  
UF  territoris insulars de la Comunitat del Pacífic  
NT1  Estats Federats de Micronèsia  
NT1  Fiji  
NT1  illes Cook  
NT1  illes Mariannes  

NT2  illa de Guam  
NT1  illes Marshall  
NT1  illes Palau  
NT1  illes Pitcairn  
NT1  illes Salomó  
NT1  Kiribati  
NT1  Nauru  
NT1  Niue  
NT1  Nova Caledònia  
NT1  Papua Nova Guinea  
NT1  Polinèsia Francesa  
NT1  Samoa  
NT1  Samoa Americana  
NT1  Tokelau  
NT1  Tonga  
NT1  Tuvalu  
NT1  Vanuatu  
NT1  Wallis i Futuna  
RT  Secretaria de la Comunitat del Pacífic  

país de la UE  
USE  estat membre UE (7231) 

país de la UEMOA  
MT  7231 geografia econòmica  
NT1  Benín  
NT1  Burkina Faso  
NT1  Costa d’Ivori  
NT1  Guinea Bissau  
NT1  Mali  
NT1  Níger  
NT1  Senegal  
NT1  Togo  
RT  Unió Econòmica i Monetària de l’Àfrica occi-

dental  

país del Caucas  
MT  7206 Europa  
BT1  Europa central i oriental  

NT1  Armènia  
NT1  Azerbaidjan  
NT1  Geòrgia  
RT  qüestió de Txetxènia  

país del CUEA  
MT  7231 geografia econòmica  
NT1  Egipte  
NT1  Iemen  
NT1  Iraq  
NT1  Jordània  
NT1  Líbia  
NT1  Mauritània  
NT1  Síria  
NT1  Somàlia  
NT1  Sudan  
NT1  territoris autònoms de Palestina  
RT  Consell de la Unitat Econòmica Àrab  

país del Golf  
MT  7226 Àsia-Oceania  
UF  estat del Golf Pèrsic  
UF  país del Golf Pèrsic  
BT1  Pròxim Orient i Orient Mitjà  
NT1  Aràbia Saudita  
NT1  Bahrain  
NT1  Iran  
NT1  Iraq  
NT1  Kuwait  
NT1  Oman  
NT1  Qatar  
NT1  Unió dels Emirats Àrabs  

país del Golf Pèrsic  
USE  país del Golf (7226) 

País del Loira  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions de França  

país del Sahel  
USE  Sahel (7221) 

país del Tercer Món  
USE  país en desenvolupament (1611) 

país del TLCAN  
MT  7231 geografia econòmica  
NT1  Canadà  
NT1  Estats Units d’Amèrica  
NT1  Mèxic  
RT  TLCAN  

país desenvolupat  
USE  país industrialitzat (1611) 

país donador  
USE  país donant (0811) 

país donant  
MT  0811 política de cooperació  
UF  país donador  
BT1  règim d’ajudes  

BT2  política d’ajudes  

país en desenvolupament  
MT  1611 creixement econòmic  
UF  PVD  
UF  país del Tercer Món  
UF  país en via de desenvolupament  
BT1  desenvolupament econòmic  
RT  acord comercial  
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RT  cooperació Sud-Sud  
RT  dret al desenvolupament  
RT  independència econòmica  
RT  independència tecnològica  
RT  preferències generalitzades  
RT  relació Nord-Sud  
RT  transferència de tecnologia  

país en desenvolupament no associat  
USE  país no associat (0811) 

país en transició  
USE  economia en transició (1621) 

país en via de desenvolupament  
USE  país en desenvolupament (1611) 

país escandinau  
USE  Europa del Nord (7206) 

país europeu  
USE  Europa (7206) 

país in  
USE  país participant (2406) 

país industrialitzat  
MT  1611 creixement econòmic  
UF  país avançat  
UF  país desenvolupat  
UF  país ric  
BT1  desenvolupament econòmic  
RT  grup de països més industrialitzats  
RT  relació Nord-Sud  

país industrialitzat, nou — (1611) 

país membre  
SN  Membre de qualsevol organització internacional 

altra que la UE.  
MT  0811 política de cooperació  
UF  estat membre  
BT1  política de cooperació  

país menys avançat  
USE  país menys desenvolupat (1611) 

país menys desenvolupat  
MT  1611 creixement econòmic  
UF  PMD  
UF  país menys avançat  
UF  país pobre  
UF  país subdesenvolupat  
BT1  desenvolupament econòmic  

país menys desenvolupat no associat  
USE  país no associat (0811) 

país, nacional d’un tercer  
USE  estranger (1231) 

país neutral  
USE  neutralitat (0816) 

país no alineat  
USE  no-alineament (0816) 

país no associat  
MT  0811 política de cooperació  
UF  país en desenvolupament no associat  
UF  país menys desenvolupat no associat  
BT1  política de cooperació  

país no participant  
SN  Estat membre que no ha adoptat la moneda 

única bé voluntàriament o bé perquè encara no 
compleix els criteris.  

MT  2406 relacions monetàries  
UF  estat out  
UF  estat pre-in  
UF  país out  
BT1  zona euro  

BT2  zona monetària  
BT3  relacions monetàries  

país nòrdic  
USE  Europa del Nord (7206) 

país out  
USE  país no participant (2406) 

país participant  
SN  Estat membre que ha adoptat la moneda única.  
MT  2406 relacions monetàries  
UF  país in  
BT1  zona euro  

BT2  zona monetària  
BT3  relacions monetàries  

país pobre  
USE  país menys desenvolupat (1611) 

país receptor d’ajuda  
USE  beneficiari de l’ajuda (0811) 

país ric  
USE  país industrialitzat (1611) 

país subdesenvolupat  
USE  país menys desenvolupat (1611) 

país, tercer  
USE  país tercer (0811) 

país tercer  
MT  0811 política de cooperació  
UF  tercer país  
BT1  política de cooperació  
RT  ajuda a l’exterior  
RT  estranger  
RT  països tercers mediterranis  
RT  producte originari  

país, transport a l’interior del  
USE  transport al rerepaís (4811) 

País Valencià  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
UF  comunitat valenciana  
BT1  regions d’Espanya  
*NT1  *Alacant  
*NT1  *Castelló  
*NT1  *València  

país, vi del — (6021) 

paisatge, conservació del  
USE  protecció del paisatge (5206) 

paisatge, protecció del — (5206) 

països africans de llengua oficial portuguesa  
USE  Àfrica lusòfona (7221) 

països africans de parla portuguesa  
USE  Àfrica lusòfona (7221) 

països anglòfons  
USE  grup lingüístic (2821) 

països angloparlants  
USE  grup lingüístic (2821) 

Països Àrabs Exportadors de Petroli, Organit-
zació de — (7616) 

Països Baixos  
MT  7206 Europa  
MT  7231 geografia econòmica  
MT  7236 geografia política  
UF  Holanda  
UF  Regne dels Països Baixos  
BT1  Europa occidental  
BT1  estat membre UE  
BT1  països de l’OCDE  
BT1  països del Benelux  
BT1  països de l’OTAN  
BT1  països de la UEO  
BT1  països del Consell d’Europa  
RT  regions dels Països Baixos  

Països Baixos, països d’ultramar del Regne dels  
USE  PTU dels Països Baixos (7241) 

Països Baixos, PTU dels — (7241) 

Països Baixos, regions dels — (7211) 

Països Baixos, Regne dels  
USE  Països Baixos (7206+7231+7236) 

països bàltics  
MT  7206 Europa  
UF  estats bàltics  
UF  repúbliques bàltiques  
BT1  Europa del Nord  
NT1  Estònia  
NT1  Letònia  
NT1  Lituània  
RT  Consell d’Estats de la Mar Bàltica  

països CAO  
MT  7231 geografia econòmica  
NT1  Kenya  
NT1  Tanzània  
NT1  Uganda  
RT  Comunitat de l’Àfrica oriental  

països CE  
USE  estat membre UE (7231) 

països, conveni CE-tercers  
USE  acord CE (1016) 

països d’ultramar del Regne dels Països Baixos  
USE  PTU dels Països Baixos (7241) 

països de l’ACLC  
MT  7231 geografia econòmica  
NT1  Albània  
NT1  Antiga República Iugoslava de Macedònia  
NT1  Bòsnia i Hercegovina  
NT1  Croàcia  
NT1  Moldàvia  
NT1  Montenegro 
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NT1  Sèrbia  
NT2  Vojvodina  

RT  ACLC  

països de l’ACP  
MT  7231 geografia econòmica  
NT1  Angola  
NT1  Antigua i Barbuda  
NT1  Bahames  
NT1  Barbados  
NT1  Belize  
NT1  Benín  
NT1  Botswana  
NT1  Burkina Faso  
NT1  Burundi  
NT1  Camerun  
NT1  Cap Verd  
NT1  Comores  
NT1  Congo  
NT1  Costa d’Ivori  
NT1  Cuba  
NT1  Djibouti  
NT1  Dominica  
NT1  Eritrea  
NT1  Estats Federats de Micronèsia  
NT1  Etiòpia  
NT1  Fiji  
NT1  Gabon  
NT1  Gàmbia  
NT1  Ghana  
NT1  Grenada  
NT1  Guinea  
NT1  Guinea Bissau  
NT1  Guinea Equatorial  
NT1  Guyana  
NT1  Haití  
NT1  illes Cook  
NT1  illes Marshall  
NT1  illes Palau  
NT1  illes Salomó  
NT1  Jamaica  
NT1  Kenya  
NT1  Kiribati  
NT1  Lesotho  
NT1  Libèria  
NT1  Madagascar  
NT1  Malawi  
NT1  Mali  
NT1  Maurici  
NT1  Mauritània  
NT1  Moçambic  
NT1  Namíbia  
NT1  Nauru  
NT1  Níger  
NT1  Nigèria  
NT1  Niue  
NT1  Papua Nova Guinea  
NT1  República Centreafricana  
NT1  República Democràtica del Congo  
NT1  República Dominicana  
NT1  Rwanda  
NT1  Saint Christopher i Nevis  
NT1  Saint Lucia  
NT1  Saint Vincent i les Grenadines  
NT1  Samoa  
NT1  São Tomé i Príncipe  
NT1  Senegal  
NT1  Seychelles  
NT1  Sierra Leone  
NT1  Somàlia  
NT1  Sud-àfrica  
NT1  Sudan  

NT1  Surinam  
NT1  Swazilàndia  
NT1  Tanzània  
NT1  Timor Oriental  
NT1  Togo  
NT1  Tonga  
NT1  Trinitat i Tobago  
NT1  Tuvalu  
NT1  Txad  
NT1  Uganda  
NT1  Vanuatu  
NT1  Zàmbia  
NT1  Zimbabwe  
RT  conveni ACP-CE  
RT  institució ACP-CE  
RT  Protocol del sucre  

països de l’AELC  
MT  7231 geografia econòmica  
UF  països de l’EFTA  
NT1  Islàndia  
NT1  Liechtenstein  
NT1  Noruega  
NT1  Suïssa  
RT  AELC  

països de l’ALADI  
MT  7231 geografia econòmica  
NT1  Argentina  
NT1  Bolívia  
NT1  Brasil  
NT1  Colòmbia  
NT1  Cuba  
NT1  Equador  
NT1  Mèxic  
NT1  Paraguai  
NT1  Perú  
NT1  Uruguai  
NT1  Veneçuela  
NT1  Xile  
RT  ALADI  

països de l’ANASE  
USE  països de l’ASEAN (7231) 

països de l’Anzus  
MT  7236 geografia política  
NT1  Austràlia  

NT2  illa Norfolk  
NT1  Estats Units d’Amèrica  
NT1  Nova Zelanda  
RT  Anzus  

països de l’ASEAN  
MT  7231 geografia econòmica  
UF  països de l’ANASE  
NT1  Brunei  
NT1  Cambodja  
NT1  Filipines  
NT1  Indonèsia  

NT2  Bali  
NT2  Borneo  
NT2  Irian Jaya  
NT2  Java  
NT2  Moluques  
NT2  Sulawesi  
NT2  Sumatra  
NT2  Timor  

NT1  Laos  
NT1  Malàisia  
NT1  Myanmar  
NT1  Singapur  

NT1  Tailàndia  
NT1  Vietnam  
RT  ASEAN  

països de l’EAMA  
SN  Estats africans i malgaix associats a la CEE pels 

convenis de Yaoundé I i II. Des de la signatura 
del Conveni de Lomé el 1975, emprarem “paï-
sos de l’ACP”.  

MT  7231 geografia econòmica  
UF  Estats Africans i Malgaix Associats  
RT  Conveni de Yaoundé  

països de l’EFTA  
USE  països de l’AELC (7231) 

països de l’Est  
SN  Representació política que engloba els països de 

l’Europa central i oriental sota dominació sovi-
ètica des del final de la Segona Guerra Mundial 
fins a la caiguda del sistema comunista soviètic, 
entre el 1989 i el 1991.  

MT  7236 geografia política  
UF  bloc oriental  
BT1  antics països socialistes  
NT1  Alemanya RDA  
NT1  Txecoslovàquia  
NT1  URSS  
RT  països del Comecon  
RT  països del Pacte de Varsòvia  

països de l’Europa central i de l’Est  
USE  països de l’Europa central i oriental (7231) 

països de l’Europa central i oriental  
SN  Països de l’Europa central i oriental associats a la 

UE per mitjà d’acords d’associació. Vuit països 
es van adherir a la Unió Europea el 2004 (Eslo-
vàquia, Eslovènia, Estònia, Hongria, Letònia, Li-
tuània, Polònia i la República Txeca) i dos el 2007 
(Bulgària i Romania). En aquella data la llista de 
països PECO comprenia Albània, l’Antiga Repú-
blica Iugoslava de Macedònia, Bòsnia i Herce-
govina, Croàcia, Kosovo, Montenegro i Sèrbia.  

MT  7231 geografia econòmica  
UF  PECO  
UF  països de l’Europa central i de l’Est  
UF  països PECO  

països de l’OCDE  
MT  7231 geografia econòmica  
NT1  Alemanya  
NT1  Austràlia  

NT2  illa Norfolk  
NT1  Àustria  
NT1  Bèlgica  
NT1  Canadà  
NT1  Corea del Sud  
NT1  Dinamarca  
NT1  Eslovàquia  
NT1  Espanya  
NT1  Estats Units d’Amèrica  
NT1  Finlàndia  
NT1  França  
NT1  Grècia  
NT1  Hongria  
NT1  Irlanda  
NT1  Islàndia  
NT1  Itàlia  
NT1  Japó  
NT1  Luxemburg  
NT1  Mèxic  
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NT1  Noruega  
NT1  Nova Zelanda  
NT1  Països Baixos  
NT1  Polònia  
NT1  Portugal  
NT1  Regne Unit  
NT1  República Txeca  
NT1  Suècia  
NT1  Suïssa  
NT1  Turquia  
RT  OCDE  

països de l’Odeca  
USE  països del SICA (7231) 

països de l’OEA  
MT  7236 geografia política  
NT1  Antigua i Barbuda  
NT1  Argentina  
NT1  Bahames  
NT1  Barbados  
NT1  Belize  
NT1  Bolívia  
NT1  Brasil  
NT1  Canadà  
NT1  Colòmbia  
NT1  Costa Rica  
NT1  Cuba  
NT1  Dominica  
NT1  El Salvador  
NT1  Equador  
NT1  Estats Units d’Amèrica  
NT1  Grenada  
NT1  Guatemala  
NT1  Guyana  
NT1  Haití  
NT1  Hondures  
NT1  Jamaica  
NT1  Mèxic  
NT1  Nicaragua  
NT1  Panamà  
NT1  Paraguai  
NT1  Perú  
NT1  República Dominicana  
NT1  Saint Christopher i Nevis  
NT1  Saint Lucia  
NT1  Saint Vincent i les Grenadines  
NT1  Surinam  
NT1  Trinitat i Tobago  
NT1  Uruguai  
NT1  Veneçuela  
NT1  Xile  
RT  Organització d’Estats Americans  

països de l’OPEP  
MT  7231 geografia econòmica  
NT1  Algèria  
NT1  Aràbia Saudita  
NT1  Indonèsia  

NT2  Bali  
NT2  Borneo  
NT2  Irian Jaya  
NT2  Java  
NT2  Moluques  
NT2  Sulawesi  
NT2  Sumatra  
NT2  Timor  

NT1  Iran  
NT1  Iraq  
NT1  Kuwait  
NT1  Líbia  
NT1  Nigèria  

NT1  Qatar  
NT1  Unió dels Emirats Àrabs  
NT1  Veneçuela  
RT  OPEP  

països de l’OTAN  
MT  7236 geografia política  
NT1  Alemanya  
NT1  Bèlgica  
NT1  Bulgària  
NT1  Canadà  
NT1  Dinamarca  
NT1  Eslovàquia  
NT1  Eslovènia  
NT1  Espanya  
NT1  Estats Units d’Amèrica  
NT1  Estònia  
NT1  França  
NT1  Grècia  
NT1  Hongria  
NT1  Islàndia  
NT1  Itàlia  
NT1  Letònia  
NT1  Lituània  
NT1  Luxemburg  
NT1  Noruega  
NT1  Països Baixos  
NT1  Polònia  
NT1  Portugal  
NT1  Regne Unit  
NT1  República Txeca  
NT1  Romania  
NT1  Turquia  
RT  OTAN  

països de l’OTASE  
USE  OTASE (7616+7621) 

països de la Cedeao  
MT  7231 geografia econòmica  
NT1  Benín  
NT1  Burkina Faso  
NT1  Cap Verd  
NT1  Costa d’Ivori  
NT1  Gàmbia  
NT1  Ghana  
NT1  Guinea  
NT1  Guinea Bissau  
NT1  Libèria  
NT1  Mali  
NT1  Níger  
NT1  Nigèria  
NT1  Senegal  
NT1  Sierra Leone  
NT1  Togo  
RT  Comunitat Econòmica dels estats de l’Àfrica oc-

cidental  

països de la CEI  
MT  7236 geografia política  
NT1  Armènia  
NT1  Azerbaidjan  
NT1  Bielorússia  
NT1  Geòrgia  
NT1  Kazakhstan  
NT1  Kirguizistan  
NT1  Moldàvia  
NT1  Rússia  
NT1  Tadjikistan  
NT1  Turkmenistan  
NT1  Ucraïna  

NT1  Uzbekistan  
RT  Comunitat d’Estats Independents  

països de la CEMAC  
MT  7231 geografia econòmica  
UF  països de la UDEAC  
NT1  Camerun  
NT1  Congo  
NT1  Gabon  
NT1  Guinea Equatorial  
NT1  República Centreafricana  
NT1  Txad  
RT  Comunitat Econòmica i Monetària de l’Àfrica 

central  

països de la Commonwealth  
USE  Commonwealth (7621) 

països de la Comunitat Andina  
MT  7231 geografia econòmica  
UF  països del Grup Andí  
NT1  Bolívia  
NT1  Colòmbia  
NT1  Equador  
NT1  Perú  
RT  Comunitat Andina  

països de la Comunitat Europea  
USE  estat membre UE (7231) 

països de la Lliga Àrab  
MT  7236 geografia política  
NT1  Algèria  
NT1  Aràbia Saudita  
NT1  Bahrain  
NT1  Comores  
NT1  Djibouti  
NT1  Egipte  
NT1  Iemen  
NT1  Iraq  
NT1  Jordània  
NT1  Kuwait  
NT1  Líban  
NT1  Líbia  
NT1  Marroc  
NT1  Mauritània  
NT1  Oman  
NT1  Organització per a l’Alliberament de Palestina  
NT1  Qatar  
NT1  Síria  
NT1  Somàlia  
NT1  Sudan  
NT1  Tunísia  
NT1  Unió dels Emirats Àrabs  
RT  Lliga Àrab  

països de la SAARC  
MT  7231 geografia econòmica  
NT1  Bangla Desh  
NT1  Bhutan  
NT1  Índia  
NT1  Maldives  
NT1  Nepal  
NT1  Pakistan  
NT1  Sri Lanka  
RT  Associació de l’Àsia del Sud de cooperació re-

gional  

països de la UDEAC  
USE  països de la CEMAC (7231) 
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països de la UEO  
MT  7236 geografia política  
NT1  Alemanya  
NT1  Bèlgica  
NT1  Espanya  
NT1  França  
NT1  Grècia  
NT1  Itàlia  
NT1  Luxemburg  
NT1  Països Baixos  
NT1  Portugal  
NT1  Regne Unit  
RT  Unió de l’Europa occidental  

països de la Unió dels Emirats Àrabs  
USE  Unió dels Emirats Àrabs (7226+7231+7236) 

països de la Unió Europea  
USE  estat membre UE (7231) 

països de parla alemanya  
USE  grup lingüístic (2821) 

països de parla anglesa  
USE  grup lingüístic (2821) 

països de parla espanyola  
USE  grup lingüístic (2821) 

països de parla francesa  
USE  grup lingüístic (2821) 

països de parla portuguesa  
USE  grup lingüístic (2821) 

països de Visegrad  
USE  grup de Visegrad (7236) 

països del Benelux  
MT  7231 geografia econòmica  
NT1  Bèlgica  
NT1  Luxemburg  
NT1  Països Baixos  
RT  Benelux  

països del CAEM  
USE  països del Comecon (7231) 

països del CAME  
USE  països del Comecon (7231) 

països del Caricom  
MT  7231 geografia econòmica  
NT1  Antigua i Barbuda  
NT1  Bahames  
NT1  Barbados  
NT1  Belize  
NT1  Dominica  
NT1  Grenada  
NT1  Guyana  
NT1  Haití  
NT1  Jamaica  
NT1  Montserrat  
NT1  Saint Christopher i Nevis  
NT1  Saint Lucia  
NT1  Saint Vincent i les Grenadines  
NT1  Surinam  
NT1  Trinitat i Tobago  
RT  Caricom  

països del CCG  
MT  7231 geografia econòmica  
UF  països del Consell de Cooperació del Golf  
NT1  Aràbia Saudita  
NT1  Bahrain  
NT1  Kuwait  
NT1  Oman  
NT1  Qatar  
RT  Consell de Cooperació del Golf  

països del Comecon  
SN  Organització econòmica intergovernamental 

(1949-1991) creada per l’URSS, Bulgària, Txe-
coslovàquia, Hongria, Polònia i Romania. Amb 
el temps, també hi van participar Albània (1949-
1987), la RDA (1950-1990), Mongòlia (1962), 
Cuba (1972) i el Vietnam (1978). El 1964 Iugos-
làvia en va esdevenir membre associat.  

MT  7231 geografia econòmica  
UF  països del CAEM  
UF  països del CAME  
RT  Comecon  
RT  països de l’Est  

països del Consell d’Europa  
MT  7236 geografia política  
NT1  Albània  
NT1  Alemanya  
NT1  Andorra  
NT1  Antiga República Iugoslava de Macedònia  
NT1  Armènia  
NT1  Àustria  
NT1  Azerbaidjan  
NT1  Bèlgica  
NT1  Bòsnia i Hercegovina  
NT1  Bulgària  
NT1  Croàcia  
NT1  Dinamarca  
NT1  Eslovàquia  
NT1  Eslovènia  
NT1  Espanya  
NT1  Estònia  
NT1  Finlàndia  
NT1  França  
NT1  Geòrgia  
NT1  Grècia  
NT1  Hongria  
NT1  Irlanda  
NT1  Islàndia  
NT1  Itàlia  
NT1  Letònia  
NT1  Liechtenstein  
NT1  Lituània  
NT1  Luxemburg  
NT1  Malta  
NT1  Moldàvia  
NT1  Mònaco  
NT1  Montenegro  
NT1  Noruega  
NT1  Països Baixos  
NT1  Polònia  
NT1  Portugal  
NT1  Regne Unit  
NT1  República Txeca  
NT1  Romania  
NT1  Rússia  
NT1  San Marino  
NT1  Sèrbia  

NT2  Vojvodina  
NT1  Suècia  
NT1  Suïssa  
NT1  Turquia  

NT1  Ucraïna  
NT1  Xipre  
RT  Consell d’Europa  

països del Consell de Cooperació del Golf  
USE  països del CCG (7231) 

països del Consell Nòrdic  
MT  7236 geografia política  
NT1  Dinamarca  
NT1  Finlàndia  
NT1  Grenlàndia  
NT1  illes Åland  
NT1  illes Fèroe  
NT1  Islàndia  
NT1  Noruega  
NT1  Suècia  
RT  Consell Nòrdic  

països del Grup Andí  
USE  països de la Comunitat Andina (7231) 

països del MCCA  
USE  països del mercat comú centreamericà (7231) 

països del Mercat Comú Àrab  
MT  7231 geografia econòmica  
NT1  Egipte  
NT1  Iemen  
NT1  Iraq  
NT1  Jordània  
NT1  Líbia  
NT1  Mauritània  
NT1  Síria  
RT  Mercat Comú Àrab  

països del mercat comú centreamericà  
MT  7231 geografia econòmica  
UF  països del MCCA  
NT1  Costa Rica  
NT1  El Salvador  
NT1  Guatemala  
NT1  Hondures  
NT1  Nicaragua  
RT  mercat comú centreamericà  

països del Mercosur  
MT  7231 geografia econòmica  
NT1  Argentina  
NT1  Brasil  
NT1  Paraguai  
NT1  Uruguai  
NT1  Veneçuela  
RT  Mercosur  

països del Pacte de Varsòvia  
SN  Aliança militar (1955-1991) que agrupava, al vol-

tant de la Unió Soviètica, Albània (fins el 1968), 
la RDA, Bulgària, Txecoslovàquia, Hongria, Po-
lònia i Romania.  

MT  7236 geografia política  
NT1  Hongria  
NT1  Polònia  
NT1  Romania  
NT1  Txecoslovàquia  
NT1  URSS  
RT  organització del tractat de Varsòvia  
RT  països de l’Est  
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països del SELA  
MT  7231 geografia econòmica  
NT1  Argentina  
NT1  Bahames  
NT1  Barbados  
NT1  Belize  
NT1  Bolívia  
NT1  Brasil  
NT1  Colòmbia  
NT1  Costa Rica  
NT1  Cuba  
NT1  El Salvador  
NT1  Equador  
NT1  Grenada  
NT1  Guatemala  
NT1  Guyana  
NT1  Haití  
NT1  Hondures  
NT1  Jamaica  
NT1  Mèxic  
NT1  Nicaragua  
NT1  Panamà  
NT1  Paraguai  
NT1  Perú  
NT1  República Dominicana  
NT1  Surinam  
NT1  Trinitat i Tobago  
NT1  Uruguai  
NT1  Veneçuela  
NT1  Xile  
RT  Sistema Econòmic Llatinoamericà  

països del SICA  
MT  7231 geografia econòmica  
UF  països de l’Odeca  
NT1  Belize  
NT1  Costa Rica  
NT1  El Salvador  
NT1  Guatemala  
NT1  Hondures  
NT1  Nicaragua  
NT1  Panamà  
RT  Sistema d’Integració de l’Amèrica Central  

Països Exportadors de Petroli, Organització de  
USE  OPEP (7621) 

països francòfons  
USE  grup lingüístic (2821) 

països hispanòfons  
USE  grup lingüístic (2821) 

països hispanoparlants  
USE  grup lingüístic (2821) 

països i territoris d’ultramar  
SN  Per als noms dels països i dels territoris, vegeu 

el microtesaurus “7241 països i territoris d’ul-
tramar”.  

MT  0436 poder executiu i administració pública  
UF  PTU  
BT1  entitat territorial  
RT  PTU de la Gran Bretanya  
RT  PTU dels Països Baixos  
RT  PTU francesos  

països i territoris d’ultramar de la Gran Bretanya  
USE  PTU de la Gran Bretanya (7241) 

països i territoris d’ultramar del Regne Unit  
USE  PTU de la Gran Bretanya (7241) 

països industrialitzats, nous  
USE  nou país industrialitzat (1611) 

països, intercanvi per — (2021) 

països, intercanvi per grups de — (2021) 

països lusòfons  
USE  grup lingüístic (2821) 

països més industrialitzats, grup de — (7621) 

països occidentals  
USE  Europa occidental (7206) 

països PECO  
USE  països de l’Europa central i oriental (7231) 

països socialistes, antics — (7236) 

països tercers mediterranis  
SN  Països del sud de la Mediterrània, del Pròxim 

Orient i de l’Orient Mitjà associats a la Unió Eu-
ropea per mitjà del partenariat euromediterrani. 
Actualment els països tercers mediterranis són 
el Marroc, Algèria, Tunísia, Egipte, Israel, Jordà-
nia, l’Autoritat Palestina, el Líban, Síria i Turquia.  

MT  7231 geografia econòmica  
NT1  Algèria  
NT1  Egipte  
NT1  Israel  
NT1  Jordània  
NT1  Líban  
NT1  Marroc  
NT1  Síria  
NT1  territoris autònoms de Palestina  
NT1  Tunísia  
NT1  Turquia  
RT  Associació Euromediterrània  
RT  país tercer  
RT  regió mediterrània CE  

Pakistan  
MT  7226 Àsia-Oceania  
MT  7231 geografia econòmica  
UF  República Islàmica del Pakistan  
BT1  Àsia del Sud  
BT1  països de la SAARC  
RT  qüestió del Caixmir  

Pakistan, contenciós entre l’Índia i el  
USE  qüestió del Caixmir (0816) 

Pakistan, República Islàmica del  
USE  Pakistan (7226+7231) 

*Palafolls  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Maresme  

*Palafrugell  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Empordà  

*Palamós  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Empordà  

Palaos  
USE  illes Palau (7226+7231) 

*Palau d’Anglesola, el  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Pla d’Urgell  

*Palau de Santa Eulàlia  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Empordà  

Palau, illes — (7226+7231) 

Palau, República de  
USE  illes Palau (7226+7231) 

*Palau-sator  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Empordà  

*Palau-saverdera  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Empordà  

*Palau-solità i Plegamans  
*SN  *Municipi que fins el 17 de maig del 2000 s’ano-

menà Palau de Plegamans (DOGC núm. 3141).  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Vallès Occidental  

*Palautordera, Sant Esteve de  — (7211+9999) 

*Palautordera, Santa Maria de  — 
(7211+9999) 

*Palència  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*BT1  Castella i Lleó  

*BT2  regions d’Espanya  

palestí ocupat, territori  
USE  territoris autònoms de Palestina (7226+7231) 
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Palestina al Pròxim Orient, organisme d’auxili i 
d’obres públiques de les Nacions Unides per als 
refugiats de  
USE  UNRWA (7606) 

Palestina de Cisjordània i la Franja de Gaza, Au-
toritat  
USE  territoris autònoms de Palestina (7226+7231) 

Palestina, Organització per a l’Alliberament 
de — (7236+7616) 

palestina, qüestió  
USE  qüestió de Palestina (0816) 

Palestina, qüestió de — (0816) 

Palestina, territoris autònoms de — 
(7226+7231) 

palestinoisraelià, conflicte  
USE  qüestió de Palestina (0816) 

palestins ocupats, territoris  
USE  qüestió de Palestina (0816) 

palla  
USE  farratge (5631) 

*Pallaresos, els  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Tarragonès  

*Pallars, Baix  — (7211+9999) 

*Pallars Jussà  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*NT1  *Abella de la Conca  
*NT1  *Castell de Mur  
*NT1  *Conca de Dalt  
*NT1  *Gavet de la Conca  
*NT1  *Isona i Conca Dellà  
*NT1  *Llimiana  
*NT1  *Pobla de Segur, la  
*NT1  *Salàs de Pallars  
*NT1  *Sant Esteve de la Sarga  
*NT1  *Sarroca de Bellera  
*NT1  *Senterada  
*NT1  *Talarn  
*NT1  *Torre de Cabdella, la  
*NT1  *Tremp  
*RT  *àmbit de l’Alt Pirineu i Aran  

*Pallars, Salàs de  — (7211+9999) 

*Pallars Sobirà  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*NT1  *Alins  
*NT1  *Alt Àneu  
*NT1  *Baix Pallars  
*NT1  *Espot  
*NT1  *Esterri d’Àneu  
*NT1  *Esterri de Cardós  
*NT1  *Farrera  
*NT1  *Guingueta d’Àneu, la  
*NT1  *Lladorre  
*NT1  *Llavorsí  
*NT1  *Rialp  

*NT1  *Soriguera  
*NT1  *Sort  
*NT1  *Tírvia  
*NT1  *Vall de Cardós  
*RT  *àmbit de l’Alt Pirineu i Aran  

*Pallejà  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Llobregat  

paller  
USE  edifici d’ús agrícola (5626) 

*Pallerols, Sant Feliu de  — (7211+9999) 

*Palma d’Ebre, la  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Ribera d’Ebre  

*Palma de Cervelló, la  
*SN  *Municipi independent des del 28 de juliol del 

1998 (DOGC núm. 2690). Fins aleshores, per-
tanyia a Cervelló.  

*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Llobregat  

*Palma, la  — (7211) 

palma, nou de — (6006) 

palma, oli de  
USE  oli vegetal (6016) 

*Palol de Revardit  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Pla de l’Estany  

PALOP  
USE  Àfrica lusòfona (7221) 

*Pals  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Empordà  

paludisme  
USE  malaltia infecciosa (2841) 

*pal·liativa, cura   
*USE  cures pal·liatives (2841) 

pal·liatives, cures — (2841) 

*Pamplona  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*BT1  Navarra  

*BT2  regions d’Espanya  

panachage  
SN  Possibilitat que té l’elector de compondre una 

llista amb candidats de llistes diverses.  
MT  0416 procediment electoral i sistema de votació  
BT1  elecció per llistes  

BT2  sistema de votació  

Panamà  
MT  7216 Amèrica  
MT  7231 geografia econòmica  
MT  7236 geografia política  
UF  República de Panamà  
BT1  Amèrica Central  

BT2  Amèrica Llatina  
BT1  països del SICA  
BT1  països del SELA  
BT1  països de l’OEA  
RT  canal de Panamà  

Panamà, canal de — (4821) 

Panamà, República de  
USE  Panamà (7216+7231+7236) 

Panamà, zona del canal de  
USE  canal de Panamà (4821) 

panell de construcció  
MT  6831 construcció i obres públiques  
UF  placa de construcció  
UF  tauler de construcció  
BT1  material de construcció  

BT2  indústria de la construcció  
RT  contraplacat  
RT  fibra de fusta  

panell solar  
USE  col·lector solar (6626) 

paneuropeu, moviment  
USE  moviment europeu (0811) 

Panevėžys  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions de Lituània  

panificable, cereal — (6006) 

panificació  
MT  6036 tecnologia alimentària  
BT1  tecnologia alimentària  
RT  forn de pa  
RT  pa  

panificadora industrial  
USE  forn de pa (6031) 

*panís  
*USE  blat de moro (6006) 

pansa  
USE  producte dessecat (6026) 

pantà  
USE  aigua estancada (5211) 
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pantalla  
MT  3236 informàtica i tractament de dades  
UF  monitor de televisió  
UF  monitor de visualització  
UF  monitor de vídeo  
UF  pantalla de cristall líquid  
UF  pantalla de radar  
UF  pantalla de televisió  
UF  pantalla de visualització  
UF  pantalla de vídeo  
UF  pantalla electrònica  
UF  VDU  
*UF  *video display unit  
BT1  unitat perifèrica  

BT2  equip informàtic  
BT3  indústria informàtica  

RT  treball en pantalla  

pantalla de cristall líquid  
USE  pantalla (3236) 

pantalla de radar  
USE  pantalla (3236) 

pantalla de televisió  
USE  pantalla (3236) 

pantalla de vídeo  
USE  pantalla (3236) 

pantalla de visualització  
USE  pantalla (3236) 

pantalla electrònica  
USE  pantalla (3236) 

pantalla, treball en — (4416) 

PAO  
USE  publicació assistida per ordinador (3236) 

papaia  
USE  fruit tropical (6006) 

papallona  
USE  insecte (5211) 

paper  
MT  6836 indústria de la fusta  
UF  pasta de paper  
BT1  indústria de pasta i paper  

BT2  indústria de la fusta  

paper, indústria de pasta i — (6836) 

paper, indústria del  
USE  indústria de pasta i paper (6836) 

paper internacional de la UE  
MT  1016 construcció europea  
UF  paper internacional de la Unió Europea  
UF  participació CE en una reunió internacional  
UF  representació CE davant una organització in-

ternacional  
BT1  relacions de la Unió Europea  
RT  adhesió a un acord  
RT  competències externes CE  
RT  delegació de la Comissió  

paper internacional de la Unió Europea  
USE  paper internacional de la UE (1016) 

paper, pasta de  
USE  paper (6836) 

paper social  
USE  rol social (2826) 

paper vell  
USE  residu domèstic (5216) 

paperera  
USE  indústria de pasta i paper (6836) 

paperera, indústria  
USE  indústria de pasta i paper (6836) 

papereta de vot  
USE  papereta de votació (0416) 

papereta de votació  
MT  0416 procediment electoral i sistema de votació  
UF  còmput de paperetes  
UF  papereta de vot  
BT1  votació  

paperetes, còmput de  
USE  papereta de votació (0416) 

*Papiol, el  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Llobregat  

Papua Nova Guinea  
MT  7226 Àsia-Oceania  
MT  7231 geografia econòmica  
UF  estat independent de Papua Nova Guinea  
UF  Nova Guinea  
BT1  Melanèsia  

BT2  Oceania  
BT1  país de l’APEC  
BT1  país de la Comunitat del Pacífic  
BT1  països de l’ACP  

Papua Nova Guinea, estat independent de  
USE  Papua Nova Guinea (7226+7231) 

paquet postal  
USE  servei postal (3226) 

parabòlica, antena — (3226) 

parada biològica  
USE  temporada de pesca (5641) 

paradís fiscal  
USE  evasió fiscal (2446) 

parafina  
MT  6616 indústria petroliera  
BT1  producte petrolífer  

BT2  petroquímica  

parafiscal, exacció  
USE  parafiscalitat (2446) 

parafiscal, taxa  
USE  parafiscalitat (2446) 

parafiscal, tribut  
USE  parafiscalitat (2446) 

parafiscalitat  
MT  2446 fiscalitat  
UF  exacció parafiscal  
UF  taxa parafiscal  
UF  tribut parafiscal  
BT1  impost  

Paraguai  
MT  7216 Amèrica  
MT  7231 geografia econòmica  
MT  7236 geografia política  
UF  República del Paraguai  
BT1  Amèrica del Sud  

BT2  Amèrica Llatina  
BT1  països de l’ALADI  
BT1  països del SELA  
BT1  països del Mercosur  
BT1  països de l’OEA  

Paraguai, República del  
USE  Paraguai (7216+7231+7236) 

*parallamps radioactiu  
*MT  5216 deterioració del medi ambient  
*BT1  contaminació radioactiva  

*BT2  contaminació  

paral·lela, professió mèdica — (2841) 

paramèdic, ensenyament — (3211) 

paramèdic, personal  
USE  professió paramèdica (2841) 

paramèdica, professió — (2841) 

parament, article de — (6846) 

paranys, caça amb  
USE  caça (2826) 

paraquímica  
MT  6811 química  
NT1  adhesiu  
NT1  aerosol  
NT1  aïllant  
NT1  coadjuvant  
NT1  dissolvent  
NT1  explosiu  

NT2  focs artificials  
NT1  indústria cosmètica  

NT2  producte cosmètic  
NT1  lubrificant  
NT1  plastificant  
NT1  producte de manteniment  
RT  indústria química  

paràsit de conreu  
USE  destrucció de conreus (5216) 

parasitària, malaltia  
USE  malaltia infecciosa (2841) 

parasitologia  
MT  3606 ciències naturals i aplicades  
BT1  ciències biològiques  
RT  malaltia vegetal  
RT  tractament fitosanitari  
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paraula, llibertat de  
USE  llibertat d’expressió (1236) 

paraula, temps d’ús de la  
USE  debat parlamentari (0426) 

paraula, temps de  
USE  debat parlamentari (0426) 

paraxilè  
USE  hidrocarbur (6616) 

parc artesanal  
USE  polígon industrial (6806) 

parc automobilístic  
USE  parc mòbil (4816) 

parc científic  
USE  parc tecnològic (6806) 

parc comercial  
USE  polígon industrial (6806) 

parc d’atraccions  
USE  zona de lleure (2826) 

*parc de bombers  
*USE  *bomber (0431) 

parc de lleure  
USE  zona de lleure (2826) 

parc empresarial  
USE  polígon industrial (6806) 

parc eòlic  
USE  energia eòlica (6626) 

parc industrial  
USE  polígon industrial (6806) 

parc infantil  
USE  zona de lleure (2826) 

parc mòbil  
MT  4816 transport terrestre  
UF  parc automobilístic  
BT1  transport per carretera  

BT2  transport terrestre  
NT1  autobús  
NT1  automòbil  
NT1  vehicle industrial  

parc nacional  
SN  Territori administrat a escala nacional amb un 

ecosistema o més d’un poc transformats o gens 
per l’explotació i l’ocupació de l’home i protegits 
contra qualsevol classe de degradació.  

MT  5206 política del medi ambient  
BT1  zona protegida  

BT2  protecció del medi ambient  
NT1  parc nacional urbà  

parc nacional urbà  
MT  5206 política del medi ambient  
BT1  parc nacional  

BT2  zona protegida  
BT3  protecció del medi ambient  

parc natural  
USE  reserva natural (5206) 

parc públic  
USE  zona verda (2846) 

parc tecnològic  
SN  Aplega activitats d’investigació, centres d’edu-

cació superior i indústries de tecnologia punta.  
MT  6806 política i estructura industrials  
UF  parc científic  
BT1  política industrial  
RT  indústria punta  
RT  planificació regional  
RT  política d’investigació  

parc temàtic  
USE  zona de lleure (2826) 

parc zoològic  
MT  2826 vida social  
UF  zoo  
BT1  zona de lleure  

BT2  lleure  
RT  benestar dels animals  
RT  espècie protegida  
RT  protecció dels animals  

parcel·la  
MT  5616 sistema d’explotació agrària  
BT1  superfície d’explotació  

BT2  explotació agrària  
RT  concentració parcel·lària  

parcel·lació  
MT  2846 urbanisme i construcció  
BT1  terreny edificable  

BT2  urbanisme  

parcel·lària, concentració — (5611) 

parcer  
USE  agricultor (5616) 

parceria  
SN  Prestació per la qual el propietari de la terra la 

cedeix a canvi d’una part de la producció.  
MT  5616 sistema d’explotació agrària  
BT1  règim d’explotació  

parcial, agricultura a temps — (5616) 

parcial, atur — (4406) 

parcial, feina a temps  
USE  treball a temps parcial (4406) 

parcial, treball a temps — (4406) 

parcials, eleccions — (0416) 

*parcials, plans territorials   
*USE  *Pla Territorial General de Catalunya (1606) 

*Pardines  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Ripollès  

Pardubice  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions de la República Txeca  

pare  
USE  parentiu (2806) 

pare solter  
USE  progenitor no casat (2806) 

parella de fet  
USE  unió lliure (2806) 

parella no casada legalment  
USE  unió lliure (2806) 

parella no institucionalitzada  
USE  unió lliure (2806) 

parent a càrrec  
USE  càrrega familiar (2806) 

parental, assegurança  
USE  llicència per guarda legal (2836) 

parental, assignació per permís — (2836) 

parental per a homes, llicència — (2836) 

parental, subsidi per permís  
USE  assignació per permís parental (2836) 

parentals, privació dels drets  
USE  pàtria potestat (2806) 

parentiu  
MT  2806 família  
UF  mare  
UF  pare  
UF  pares  
BT1  família  
NT1  fill abandonat  
NT1  fill adoptiu  
NT1  fill natural  
NT1  fill únic  
NT1  orfe  
RT  filiació  

parentiu d’afinitat  
MT  2806 família  
UF  parentiu polític  
BT1  família  

parentiu polític  
USE  parentiu d’afinitat (2806) 

parer del CESE  
USE  dictamen CESE (1011) 

pares  
USE  parentiu (2806) 

pares, educació dels  
USE  educació d’adults (3206) 

pares, responsabilitat dels — (2806) 

*Parets del Vallès  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Vallès Oriental  
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París  
USE  Illa de França (7211) 

París, regió de  
USE  Illa de França (7211) 

paritari ACP-CE, comitè — (1016) 

paritari CE, comitè — (1006) 

paritària ACP-CE, assemblea — (1016) 

paritària, comissió mixta  
USE  relació legislatiu-executiu (0431) 

paritat de canvi  
MT  2411 economia monetària  
UF  paritat de les monedes  
UF  paritat monetària  
UF  paritat or  
BT1  tipus de canvi  

BT2  política de canvis  
RT  or  

paritat de les monedes  
USE  paritat de canvi (2411) 

paritat de poder adquisitiu  
MT  1626 comptabilitat nacional  
BT1  poder adquisitiu  

BT2  renda  

paritat monetària  
USE  paritat de canvi (2411) 

paritat or  
USE  paritat de canvi (2411) 

parla alemanya, països de  
USE  grup lingüístic (2821) 

parla anglesa, països de  
USE  grup lingüístic (2821) 

parla espanyola, països de  
USE  grup lingüístic (2821) 

parla francesa, països de  
USE  grup lingüístic (2821) 

parla hispana, àrea de  
USE  grup lingüístic (2821) 

parla portuguesa, àrea de  
USE  grup lingüístic (2821) 

parla portuguesa, països africans de  
USE  Àfrica lusòfona (7221) 

parla portuguesa, països de  
USE  grup lingüístic (2821) 

Parlacen  
USE  parlament centreamericà (7616) 

parlament  
MT  0421 parlament  
NT1  parlament nacional  
NT1  parlament regional  
*RT  *administració parlamentària  
RT  assemblea parlamentària  

RT  Centre Europeu d’Investigació i Documentació 
Parlamentàries  

RT  democràcia representativa  
RT  dissolució del parlament  
RT  eleccions generals  
RT  monarquia parlamentària  
RT  Parlament Europeu  
RT  procediment legislatiu  
RT  règim parlamentari  

parlament andí  
MT  7616 organitzacions extraeuropees  
UF  Parlandino  
BT1  Comunitat Andina  

BT2  organització llatinoamericana  

*parlament, autonomia pressupostària del   
*USE  competències del parlament (0421) 

parlament autonòmic  
USE  parlament regional (0421) 

parlament, biblioteca del — (3221) 

Parlament, Butlletí Oficial del  
USE  document parlamentari (3221) 

parlament centreamericà  
MT  7616 organitzacions extraeuropees  
UF  Parlacen  
UF  parlament de l’Amèrica Central  
BT1  Sistema d’Integració de l’Amèrica Central  

BT2  organització llatinoamericana  

parlament, competències del — (0421) 

parlament, composició del — (0421) 

parlament de l’Amèrica Central  
USE  parlament centreamericà (7616) 

parlament, dissolució del — (0431) 

Parlament Europeu  
MT  1006 institucions de la Unió Europea i funció 

pública europea  
UF  Assemblea Europea  
UF  Assemblea Parlamentària Europea  
UF  Eurocambra  
UF  Europarlament  
UF  PE  
BT1  institució comunitària  
NT1  comissió PE  
NT1  delegació PE  
NT1  mesa del PE  

NT2  president PE  
NT2  qüestor PE  
NT2  vicepresident PE  

NT1  parlamentari europeu  
RT  eleccions europees  
RT  parlament  
RT  poder consultiu  
RT  poder de control  
RT  poder pressupostari  
RT  procediment consultiu  
RT  procediment de concertació  
RT  proposta CE  
RT  sufragi universal  

Parlament Europeu, delegació del  
USE  delegació PE (1006) 

Parlament Europeu, dictamen del  
USE  dictamen PE (1011) 

Parlament Europeu i del Consell, directiva del  
USE  directiva CE (1011) 

Parlament Europeu, membre del  
USE  parlamentari europeu (1006) 

Parlament Europeu, president del  
USE  president PE (1006) 

Parlament Europeu, qüestor del  
USE  qüestor PE (1006) 

Parlament Europeu, reglament del  
USE  reglament parlamentari (0426) 

Parlament Europeu, resolució del  
USE  resolució PE (1011) 

Parlament Europeu, vicepresident del  
USE  vicepresident PE (1006) 

parlament, funcions del  
USE  competències del parlament (0421) 

parlament llatinoamericà  
MT  7616 organitzacions extraeuropees  
UF  Parlatino  
BT1  organització llatinoamericana  

parlament, mesa del — (0421) 

parlament nacional  
SN  Utilitzarem el terme en combinació amb el país 

corresponent.  
MT  0421 parlament  
UF  Corts Generals  
BT1  parlament  

parlament nacional, eleccions al  
USE  eleccions generals (0416) 

parlament nacional, reglament de  
USE  reglament parlamentari (0426) 

*parlament, personal del  — (0421) 

parlament, poder del  
USE  competències del parlament (0421) 

parlament, president del — (0421) 

parlament, publicitat dels debats del  
USE  publicitat de les sessions (1006) 

parlament regional  
MT  0421 parlament  
UF  assemblea de comunitat autònoma  
UF  parlament autonòmic  
BT1  parlament  
RT  administració regional  
RT  autonomia  
RT  estat regional  
RT  federalisme  
RT  política regional  
RT  regionalització  

parlament regional, eleccions al  
USE  eleccions regionals (0416) 
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parlament regional, reglament de  
USE  reglament parlamentari (0426) 

parlament, resolució del — (0421) 

parlament, vicepresident del — (0421) 

parlamentari  
MT  0421 parlament  
UF  diputat  
UF  senador  
NT1  assignació parlamentària  
NT1  estatut dels parlamentaris  
NT1  immunitat parlamentària  
NT1  incompatibilitat  
NT1  interessos econòmics dels parlamentaris  
NT1  mandat electoral  

NT2  acumulació de mandats  
NT1  privilegi parlamentari  
NT1  subsidi de secretariat  
NT1  substitut  
RT  parlamentari europeu  

parlamentari, control — (0421) 

parlamentari, debat — (0426) 

parlamentari, document — (3221) 

parlamentari, escó — (0416) 

parlamentari europeu  
MT  1006 institucions de la Unió Europea i funció 

pública europea  
UF  eurodiputat  
UF  membre del Parlament Europeu  
BT1  Parlament Europeu  

BT2  institució comunitària  
RT  interessos econòmics dels parlamentaris  
RT  parlamentari  

parlamentari, examen  
USE  procediment parlamentari (0426) 

*parlamentari, funcionari   
*USE  *personal del parlament (0421) 

parlamentari, grup — (0421) 

parlamentari independent  
USE  no agrupat (0421) 

parlamentari, mandat  
USE  mandat electoral (0421) 

parlamentari mixt EEE, comitè — (1016) 

parlamentari, privilegi — (0421) 

parlamentari, procediment — (0426) 

parlamentari, règim — (0406) 

parlamentari, reglament — (0426) 

parlamentari, vet  
USE  esmena (0426) 

*parlamentària, administració  — (0421) 

parlamentària, assemblea — (0806) 

parlamentària, assignació — (0421) 

parlamentària, cambra — (0421) 

parlamentària, comissió — (0421) 

*parlamentària, compareixença  — (0421) 

parlamentària, composició d’una comissió — 
(0421) 

parlamentària, delegació — (0421) 

parlamentària, democràcia  
USE  democràcia representativa (0406) 

parlamentària, diplomàcia — (0806) 

Parlamentària Europea, Assemblea  
USE  Parlament Europeu (1006) 

parlamentària, immunitat — (0421) 

parlamentària, indemnització  
USE  assignació parlamentària (0421) 

parlamentària, interpel·lació — (0421) 

parlamentària, intervenció  
USE  debat parlamentari (0426) 

parlamentària, investigació — (0421) 

parlamentària, inviolabilitat  
USE  immunitat parlamentària (0421) 

parlamentària, monarquia — (0406) 

parlamentària PE, comissió  
USE  comissió PE (1006) 

parlamentària, pregunta — (0421) 

parlamentària, prerrogativa  
USE  privilegi parlamentari (0421) 

parlamentària, sessió — (0426) 

parlamentària, subcomissió  
USE  comissió parlamentària (0421) 

parlamentària, votació — (0426) 

Parlamentàries, Centre Europeu d’Investiga-
ció i Documentació — (7611) 

parlamentaris, activitats professionals dels  
USE  interessos econòmics dels parlamentaris 

(0421) 

parlamentaris, activitats remunerades dels  
USE  interessos econòmics dels parlamentaris 

(0421) 

Parlamentaris d’Àsia i del Pacífic, Unió de — 
(7616) 

parlamentaris, estatut dels — (0421) 

parlamentaris, interessos econòmics dels — 
(0421) 

parlamentaris, règim jurídic dels  
USE  estatut dels parlamentaris (0421) 

parlamentaris, treballs  
USE  document parlamentari (3221) 

Parlandino  
USE  parlament andí (7616) 

Parlatino  
USE  parlament llatinoamericà (7616) 

*Parlavà  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Empordà  

parmigiano-reggiano  
USE  formatge de pasta dura (6016) 

pàrquing  
USE  aparcament (2846) 

part  
USE  maternitat (2816) 

part interessada  
USE  interès legítim (1221) 

*part occidental de Finlàndia central  
*USE  Finlàndia Occidental (7211) 

partenariat públic-privat  
SN  Cooperació entre les autoritats públiques i el 

sector empresarial amb l’objectiu de fer pro-
jectes d’infraestructures o prestar serveis d’in-
terès públic.  

MT  0436 poder executiu i administració pública  
UF  APP  
*UF  *acord administració-societat  
UF  associació dels sectors públic i privat  
UF  societat publicoprivada  
BT1  administració pública  
RT  contractació administrativa  
RT  empresa privada  
RT  poders públics  

partera  
USE  llevadora (2841) 

participació  
SN  Fet de participar en el capital, els beneficis o la 

gestió d’una empresa.  
MT  4006 organització de l’empresa  
UF  adquisició de la participació majoritària  
UF  adquisició de participacions  
UF  control de l’empresa  
UF  participació financera  
BT1  concentració econòmica  
NT1  filial comuna  
RT  benefici  
RT  capital social  
RT  hòlding  
RT  participació dels treballadors  
RT  participació en els beneficis  
RT  societat en participació  

participació, associació d’empreses en  
USE  empresa comuna (4011) 



participació de la dona   452

participació CE en una manifestació cultural  
USE  patrocini comunitari (1016) 

participació CE en una manifestació esportiva  
USE  patrocini comunitari (1016) 

participació CE en una reunió internacional  
USE  paper internacional de la UE (1016) 

participació, contracte de comptes en  
USE  societat en participació (4016) 

participació de la dona  
MT  2826 vida social  
BT1  participació social  

BT2  vida social  
RT  drets de la dona  
RT  Institut Internacional d’Investigacions i Capaci-

tació per a la Promoció de la Dona  
RT  moviment feminista  

participació del treballador  
USE  participació dels treballadors (4426) 

participació dels treballadors  
MT  4426 relacions laborals i dret del treball  
UF  democràcia a l’empresa  
UF  democràcia empresarial  
UF  democràcia industrial  
UF  participació del treballador  
BT1  relació laboral  
NT1  accionariat obrer  
NT1  autogestió  
NT1  cogestió  
NT1  consulta als treballadors  
NT1  informació dels treballadors  
NT1  participació en els beneficis  
RT  cercle de qualitat  
RT  participació  

participació dels treballadors en els beneficis  
USE  participació en els beneficis (4426) 

participació democràtica  
USE  democràcia participativa (0406) 

participació, dret de — (6416) 

participació electoral  
MT  0416 procediment electoral i sistema de votació  
UF  votants  
BT1  votació  
NT1  vot obligatori  
RT  participació política  

participació, empresa en  
USE  empresa comuna (4011) 

participació en beneficis  
USE  renda no salarial (4421) 

participació en els beneficis  
MT  4426 relacions laborals i dret del treball  
UF  participació dels treballadors en els beneficis  
BT1  participació dels treballadors  

BT2  relació laboral  
RT  participació  

participació en la gestió  
USE  cogestió (4426) 

participació financera  
USE  participació (4006) 

participació majoritària, adquisició de la  
USE  participació (4006) 

participació política  
MT  0431 vida política i seguretat pública  
BT1  comportament polític  

BT2  política  
NT1  despolitització  
RT  participació electoral  
RT  participació social  

Participació Pública, Centre Europeu d’Empre-
ses amb  
USE  Centre Europeu de l’Empresa Pública (7611) 

participació social  
MT  2826 vida social  
BT1  vida social  
NT1  participació de la dona  
NT1  rol social  
RT  exclusió social  
RT  moviment social  
RT  participació política  
RT  societat civil (moviments d’opinió)  

participació, societat de  
USE  hòlding (4016) 

participació, societat en — (4016) 

participacions, adquisició de  
USE  participació (4006) 

participant, país — (2406) 

participant, país no — (2406) 

participativa, democràcia — (0406) 

partícula elemental  
MT  3606 ciències naturals i aplicades  
UF  electró  
UF  fotó  
UF  neutró  
UF  protó  
BT1  física nuclear  

BT2  ciències físiques  

partícula ultrafina  
MT  6411 tecnologia i reglamentació tècnica  
BT1  material avançat  

particular, escola  
USE  ensenyament privat (3211) 

particulars, recurs de — (1221) 

partícules, accelerador de  
USE  tecnologia nuclear (6621) 

partícules alfa  
USE  radiació ionitzant (3606) 

partícules beta  
USE  radiació ionitzant (3606) 

Partícules, Laboratori Europeu per a la Física de  
USE  CERN (7611) 

partida aranzelària  
USE  nomenclatura aranzelària (2011) 

partida pressupostària  
USE  pressupost (2436) 

partit, afiliat a un  
USE  militant polític (0411) 

partit autonomista  
MT  0411 partit polític  
BT1  partit nacionalista  

BT2  partits polítics  

partit comunista  
MT  0411 partit polític  
BT1  partits polítics  
RT  comunisme  
RT  Internacional Obrera  

partit, congrés d’un — (0411) 

partit conservador  
MT  0411 partit polític  
BT1  partits polítics  
RT  conservadurisme  

partit, constitució d’un — (0411) 

partit, creació d’un  
USE  constitució d’un partit (0411) 

partit cristianodemòcrata  
USE  partit democratacristià (0411) 

partit dels verds  
USE  partit ecologista (0411) 

partit demòcrata  
MT  0411 partit polític  
BT1  partits polítics  

partit democratacristià  
MT  0411 partit polític  
UF  partit cristianodemòcrata  
BT1  partits polítics  

partit, dissolució d’un  
USE  constitució d’un partit (0411) 

partit ecologista  
MT  0411 partit polític  
UF  partit dels verds  
UF  partit verd  
BT1  partits polítics  
RT  ecologisme  
RT  moviment ecologista  

partit, escissió d’un  
USE  escissió política (0411) 

partit europeu  
MT  0411 partit polític  
BT1  partits polítics  
RT  moviment europeu  

partit extraparlamentari  
SN  Partit constituït legalment que concorre a les 

eleccions però que no aconsegueix cap escó al 
Parlament.  

MT  0411 partit polític  
BT1  partits polítics  
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partit extremista  
MT  0411 partit polític  
BT1  partits polítics  
RT  extrema dreta  
RT  extrema esquerra  

partit frontissa  
SN  Força política independent de la dreta o de l’es-

querra que participa en coalicions amb la dreta 
o l’esquerra.  

MT  0431 vida política i seguretat pública  
BT1  minoria política  

BT2  política  

partit, fundació d’un  
USE  constitució d’un partit (0411) 

partit laborista  
MT  0411 partit polític  
BT1  partits polítics  
RT  Internacional Obrera  

partit liberal  
MT  0411 partit polític  
BT1  partits polítics  
RT  liberalisme  

partit monàrquic  
MT  0411 partit polític  
BT1  partits polítics  

partit nacionalista  
SN  Partit que exalta el sentiment nacional i l’afecte 

apassionat per la nació pròpia, acompanyat a 
vegades de xenofòbia i de voluntat d’aïllament.  

MT  0411 partit polític  
BT1  partits polítics  
NT1  partit autonomista  
RT  nacionalisme  

partit polític  
USE  partits polítics (0411) 

partit, programa constitutiu d’un  
USE  constitució d’un partit (0411) 

partit, prohibició d’un  
USE  constitució d’un partit (0411) 

partit radical  
MT  0411 partit polític  
BT1  partits polítics  

partit regionalista  
SN  A l’àmbit regional, no l’hem de confondre amb 

“partit autonomista”.  
MT  0411 partit polític  
BT1  partits polítics  
RT  regionalisme  

partit republicà  
MT  0411 partit polític  
BT1  partits polítics  

partit socialdemòcrata  
MT  0411 partit polític  
BT1  partits polítics  
RT  socialdemocràcia  

partit socialista  
MT  0411 partit polític  
BT1  partits polítics  

RT  Internacional Obrera  
RT  socialisme  

partit únic  
USE  règim de partit únic (0406) 

partit únic, règim de — (0406) 

partit únic, sistema de  
USE  règim de partit únic (0406) 

partit verd  
USE  partit ecologista (0411) 

partits, democràcia interna dels  
USE  organització dels partits (0411) 

partits, disciplina interna dels  
USE  organització dels partits (0411) 

partits, finançament dels — (0411) 

partits, finançament il·legal dels  
USE  moralitat de la classe política (0431) 

partits, organització dels — (0411) 

partits polítics  
MT  0411 partit polític  
UF  associació política  
UF  formació política  
UF  organització política  
UF  partit polític  
NT1  partit comunista  
NT1  partit conservador  
NT1  partit demòcrata  
NT1  partit democratacristià  
NT1  partit ecologista  
NT1  partit europeu  
NT1  partit extraparlamentari  
NT1  partit extremista  
NT1  partit laborista  
NT1  partit liberal  
NT1  partit monàrquic  
NT1  partit nacionalista  

NT2  partit autonomista  
NT1  partit radical  
NT1  partit regionalista  
NT1  partit republicà  
NT1  partit socialdemòcrata  
NT1  partit socialista  
RT  aliança electoral  
RT  grup parlamentari  
RT  ideologia política  
RT  majoria política  
RT  multipartidisme  
RT  oposició política  

partits, tendències oligàrquiques dels  
USE  organització dels partits (0411) 

parvulari  
USE  escola infantil (3211) 

*pas a nivell  
*USE  xarxa ferroviària (4816) 

pas de vianants amb dispositiu per a invidents  
USE  mitjans per a discapacitats (2826) 

pas, dret de  
USE  servitud (1211) 

passadís aeri  
USE  control aeri (4806) 

*Passanant i Belltall  
*SN  *Municipi que fins el 9 de setembre del 2005 

s’anomenà Passanant (DOGC núm. 4466).  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Conca de Barberà  

passaport  
MT  1231 dret internacional  
BT1  document d’identitat  

BT2  dret internacional privat  
NT1  passaport europeu  

passaport europeu  
MT  1231 dret internacional  
UF  unió de passaports  
BT1  passaport  

BT2  document d’identitat  
BT3  dret internacional privat  

RT  biometria  
RT  espai de llibertat, seguretat i justícia  

passaports, unió de  
USE  passaport europeu (1231) 

passatger  
USE  viatger (2826) 

passatgers, avió de  
USE  avió (4826) 

passatges, reserva de  
USE  reserva (4811) 

passavant  
USE  certificat de circulació (2011) 

passiu, dret de sufragi  
USE  elegibilitat (1236) 

passiu, perfeccionament — (2011) 

passiu, règim de perfeccionament  
USE  perfeccionament passiu (2011) 

passiu, tràfic de perfeccionament  
USE  perfeccionament passiu (2011) 

passiva a la mort, ajuda  
USE  mort (2826) 

pasta alimentària  
MT  6026 productes alimentaris  
UF  espagueti  
UF  fideu  
UF  macarró  
BT1  producte a base de cereal  

BT2  producte alimentari complex  

pasta blava, formatge de — (6016) 

pasta de paper  
USE  paper (6836) 

pasta dura, formatge de — (6016) 
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pasta i paper, indústria de — (6836) 

pasta semidura, formatge de — (6016) 

pasta tova, formatge de — (6016) 

pastanaga  
USE  hortalissa d’arrel (6006) 

pasteurització  
MT  6036 tecnologia alimentària  
BT1  conservació d’aliments  

BT2  tecnologia alimentària  
RT  llet pasteuritzada  

pasteuritzada, llet — (6016) 

pastisseria  
MT  6031 indústria agroalimentària  
UF  pastisseria industrial  
BT1  indústria alimentària  
RT  producte de confiteria  

pastisseria industrial  
USE  pastisseria (6031) 

pastisseria, producte de  
USE  producte de confiteria (6026) 

pastura  
USE  superfície de pastura (5621) 

pastura, superfície de — (5621) 

pasturatge  
MT  5631 activitat agropecuària  
BT1  cria de bestiar  
RT  alimentació animal  
RT  farratge  
RT  superfície de pastura  

patata  
MT  6006 productes d’origen vegetal  
UF  batata  
*UF  *moniato  
BT1  tubercle  
RT  hortalissa d’arrel  
RT  midó  

paté de carn  
USE  producte carni (6026) 

patent  
MT  6416 investigació i propietat intel·lectual  
UF  patent d’invenció  
BT1  propietat industrial  

BT2  propietat intel·lectual  
NT1  dret de les patents  
NT1  patent europea  
RT  document  
RT  invenció  
RT  Oficina Europea de Patents  

patent comunitària  
USE  patent europea (6416) 

patent, concessió de  
USE  llicència de patent (6416) 

patent d’invenció  
USE  patent (6416) 

patent europea  
MT  6416 investigació i propietat intel·lectual  
UF  patent comunitària  
BT1  patent  

BT2  propietat industrial  
BT3  propietat intel·lectual  

patent, llicència de — (6416) 

*Patent Office, European   
*USE  Oficina Europea de Patents (7611) 

patents, dret de les — (6416) 

patents, llei de  
USE  dret de les patents (6416) 

Patents, Oficina Europea de — (7611) 

paternitat biològica  
USE  filiació (2806) 

patologia animal  
USE  malaltia animal (5631) 

patologia ocular  
USE  malaltia ocular (2841) 

patologia vegetal  
USE  malaltia vegetal (5631) 

pàtria potestat  
SN  Poder que la llei confereix als pares sobre la per-

sona i els béns dels fills menors i no emancipats.  
MT  2806 família  
UF  privació de la pàtria potestat  
UF  privació dels drets parentals  
BT1  dret de família  
RT  drets de l’infant  

pàtria potestat, privació de la  
USE  pàtria potestat (2806) 

patrimoni arquitectònic  
MT  2831 cultura i religió  
BT1  patrimoni cultural  

BT2  política cultural  

patrimoni bibliogràfic  
USE  patrimoni cultural (2831) 

patrimoni comunitari  
SN  Base comuna de drets i obligacions que vincu-

la tots els estats membres de la Unió Europea.  
MT  1011 dret de la Unió Europea  
BT1  dret comunitari  
RT  criteri d’adhesió  

patrimoni cultural  
MT  2831 cultura i religió  
UF  patrimoni bibliogràfic  
UF  patrimoni de la humanitat  
UF  patrimoni documental  
UF  patrimoni lingüístic  
UF  patrimoni literari  
BT1  política cultural  
NT1  bandera  
NT1  bé cultural  
NT1  comerç d’art  
NT1  costums i tradicions  
*NT1  *festa nacional  
NT1  himne  

NT1  indret històric  
NT1  monument  
NT1  obra d’art  
NT1  patrimoni arquitectònic  
RT  arqueologia  
RT  literatura  

Patrimoni Cultural (Cdpat), Comitè Director del  
USE  Consell de Cooperació Cultural (7611) 

patrimoni cultural, conservació del  
USE  protecció del patrimoni (2831) 

patrimoni cultural, protecció del  
USE  protecció del patrimoni (2831) 

patrimoni cultural, salvaguarda del  
USE  protecció del patrimoni (2831) 

patrimoni de l’estat  
USE  propietat pública (1211) 

patrimoni de la humanitat  
USE  patrimoni cultural (2831) 

patrimoni, declaració del  
USE  declaració fiscal (2446) 

patrimoni documental  
USE  patrimoni cultural (2831) 

patrimoni forestal de l’estat  
USE  forest de l’estat (5636) 

patrimoni genètic  
USE  genètica (3606) 

patrimoni, impost sobre el — (2446) 

patrimoni lingüístic  
USE  patrimoni cultural (2831) 

patrimoni literari  
USE  patrimoni cultural (2831) 

patrimoni nacional  
USE  propietat pública (1211) 

patrimoni, protecció del — (2831) 

patrimoni regional  
USE  cultura regional (2831) 

patrimoni, restauració del  
USE  protecció del patrimoni (2831) 

patrimoni social  
USE  capital social (4006) 

patrimonial, dret  
USE  propietat de béns (1211) 

patrimonials, impost sobre transmissions — 
(2446) 

patriòtic, moviment — (0431) 

patró  
MT  4411 mercat laboral  
BT1  mercat laboral  
RT  organització patronal  
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patró de canvis-or  
SN  Sistema monetari internacional que utilitza l’or 

com a moneda internacional i una o més divi-
ses clau. La convertibilitat de les divises en or es 
limita a les divises clau.  

MT  2406 relacions monetàries  
UF  patró divisa-or  
UF  patró dòlar-or  
BT1  sistema monetari internacional  

BT2  finances internacionals  
RT  convertibilitat monetària  
RT  eurodòlar  

patró de pesca  
USE  pescador (5641) 

patró divisa-or  
USE  patró de canvis-or (2406) 

patró dòlar-or  
USE  patró de canvis-or (2406) 

patró lingot-or  
USE  patró or (2406) 

patró moneda-or  
USE  patró or (2406) 

patró or  
SN  Sistema monetari internacional que utilitza l’or 

com a patró de la moneda, mitjà de pagament 
i reserva de valor.  

MT  2406 relacions monetàries  
UF  patró lingot-or  
UF  patró moneda-or  
BT1  sistema monetari internacional  

BT2  finances internacionals  

patrocinador  
USE  patrocini (2031) 

patrocini  
SN  Participació d’una persona física o jurídica en el 

finançament directe o indirecte d’activitats soci-
als, culturals, esportives o d’altra mena o en la 
difusió audiovisual d’aquestes.  

MT  2031 comercialització  
UF  apadrinament  
UF  patrocinador  
UF  patrocini comercial  
UF  patrocini publicitari  
UF  sponsoring  
BT1  promoció comercial  

BT2  comercialització  
RT  mecenatge  

patrocini comercial  
USE  patrocini (2031) 

patrocini comunitari  
SN  Suport que presta la Comunitat a manifestaci-

ons culturals o esportives per promoure la seva 
imatge. No l’hem de confondre amb les ajudes 
econòmiques concedides en el marc de políti-
ques o de programes comunitaris.  

MT  1016 construcció europea  
UF  participació CE en una manifestació cultural  
UF  participació CE en una manifestació esportiva  
BT1  activitat comunitària  

BT2  aprofundiment de la Unió Europea  
RT  foment de la idea d’Europa  
RT  manifestació cultural  

patrocini publicitari  
USE  patrocini (2031) 

patronal  
USE  organització patronal (4426) 

patronal, confederació — (4426) 

patronal, organització — (4426) 

patronal, tancament — (4426) 

*patronat  
*USE  societat d’economia mixta (4016) 

pau  
MT  0816 equilibri internacional  
NT1  Associació per la Pau  
NT1  coexistència pacífica  
NT1  forces multinacionals  
NT1  guerra freda  
NT1  instauració de la pau  
NT1  manteniment de la pau  
NT1  política de blocs  
NT1  solució de conflictes  

NT2  alto el foc  
NT2  arbitratge internacional  

RT  pacifisme  

*Pau (municipi)  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Empordà  

Pau, Associació per la — (0816) 

pau, cossos de  
USE  voluntari internacional (0811) 

*Pau de Segúries, Sant  — (7211+9999) 

Pau, illa de Sant  
USE  terres australs i antàrtiques franceses (7241) 

pau, instauració de la — (0816) 

pau, jutge de  
USE  jutge no professional (1226) 

pau, manteniment de la — (0816) 

pau, moviment per la  
USE  pacifisme (0431) 

pau, negociació de  
USE  solució de conflictes (0816) 

pau, procés de  
USE  instauració de la pau (0816) 

pau, restabliment de la  
USE  instauració de la pau (0816) 

pau, salvaguarda de la  
USE  manteniment de la pau (0816) 

*Pau, Santa  — (7211+9999) 

pau, zona de — (0816) 

*Paüls  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Ebre  

pauperisme  
USE  pobresa (1626) 

pauperització  
USE  empobriment (1626) 

pavelló esportiu  
USE  instal·lació esportiva (2826) 

paviment  
USE  revestiment del terra (6831) 

pavimentació  
USE  tècnica de construcció (6831) 

Pazardzhik, regió de — (7211) 

PE  
USE  Parlament Europeu (1006) 

PE, comissió — (1006) 

PE, comissió parlamentària  
USE  comissió PE (1006) 

PE, competències del — (1006) 

PE, delegació — (1006) 

PE, dictamen — (1011) 

PE, dictamen favorable — (1011) 

PE, dictamen motivat  
USE  dictamen PE (1011) 

PE, mesa del — (1006) 

PE, poders del  
USE  competències del PE (1006) 

PE, president — (1006) 

PE, qüestor — (1006) 

PE, resolució — (1011) 

PE, vicepresident — (1006) 

peatge  
MT  4806 política de transports  
UF  dret de peatge  
UF  peatge d’autopista  
BT1  tarifació de la infraestructura  

BT2  preu del transport  

peatge d’autopista  
USE  peatge (4806) 

peatge, dret de  
USE  peatge (4806) 

pebrot  
USE  hortalissa de fruit (6006) 
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pebrot vermell  
USE  hortalissa de fruit (6006) 

peces, verificació de  
USE  control de producció (6411) 

PECO  
USE  països de l’Europa central i oriental (7231) 

PECO, països  
USE  països de l’Europa central i oriental (7231) 

(PECSD), política europea comuna de seguretat 
i defensa  
USE  PESD (1016) 

pecuari, cens  
USE  bestiar (5626) 

pecuària, contribució territorial rústica i  
USE  contribució territorial (2446) 

pecuària, contribució territorial sobre la riquesa 
rústica i  
USE  contribució territorial (2446) 

pecuària, via  
USE  via rural (4816) 

pecuniari, benefici no  
USE  remuneració en espècie (4421) 

pecuniària, pena  
USE  multa (1216) 

peça de recanvi  
USE  peça solta (6821) 

peça de vestir  
USE  vestit (6841) 

peça en canal  
MT  6011 productes d’origen animal  
UF  canal d’un animal  
BT1  producte d’origen animal  

peça solta  
MT  6821 indústria mecànica  
UF  peça de recanvi  
BT1  material mecànic  
RT  mecànica general  

pedagogia  
USE  mètode pedagògic (3206) 

pedagogia, nova — (3206) 

pedagògic, experiment  
USE  nova pedagogia (3206) 

pedagògic, mètode — (3206) 

pedagògica, formació  
USE  formació del professorat (3211) 

pedagògica, innovació  
USE  nova pedagogia (3206) 

pedagògica, investigació  
USE  nova pedagogia (3206) 

pedagògica, orientació  
USE  orientació escolar (3216) 

*pedagògics, centre de recursos   
*USE  *servei educatiu (3216) 

*pederàstia  
*USE  pedofília (1216) 

pediatria  
MT  2841 sanitat  
BT1  especialitat mèdica  

BT2  medicina  
BT3  ciències mèdiques  

pedofília  
SN  Atracció sexual pels infants.  
MT  1216 dret penal  
*UF  *pederàstia  
BT1  delicte sexual  

BT2  delicte contra les persones  
BT3  infracció  

RT  drets de l’infant  
RT  pornografia infantil  
RT  protecció de la infància  

pedra  
MT  6831 construcció i obres públiques  
BT1  material de construcció  

BT2  indústria de la construcció  
RT  terres i pedres  

pedra, assegurança combinada per glaçada i  
USE  assegurança agrícola (2431) 

pedra preciosa  
MT  6611 indústries carbonera i minera  
UF  diamant  
UF  gemma  
BT1  producte miner  
RT  joieria i orfebreria  
RT  metall preciós  

*Pedra, la, Coma i la  — (7211+9999) 

pedregada  
USE  intempèrie (5216) 

pedrera  
USE  explotació minera (6611) 

pedres, terres i — (6611) 

*Pedret i Marzà  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Empordà  

peix  
MT  5641 pesca  
UF  espècie piscícola  
BT1  recurs halièutic  
NT1  peix d’aigua dolça  
NT1  peix de mar  
RT  captura de peix  
RT  indústria pesquera  
RT  malaltia dels peixos  

RT  oli de peix  
RT  piscicultura  
RT  producte a base de peix  

peix, captura de — (5641) 

peix capturat, volum de  
USE  captura de peix (5641) 

peix, croqueta de  
USE  producte a base de peix (6026) 

peix d’aigua dolça  
MT  5641 pesca  
BT1  peix  

BT2  recurs halièutic  
RT  pesca d’aigua dolça  

peix de mar  
MT  5641 pesca  
BT1  peix  

BT2  recurs halièutic  
RT  pesca marítima  

peix, farina de  
USE  producte a base de peix (6026) 

peix, filet de  
USE  producte a base de peix (6026) 

peix fresc  
MT  5641 pesca  
BT1  producte pesquer  

BT2  indústria pesquera  
RT  producte fresc  

peix, greix de  
USE  greix animal (6016) 

peix, oli de — (6016) 

peix, ous de  
USE  producte a base de peix (6026) 

peix, producte a base de — (6026) 

peix rebutjat  
MT  5641 pesca  
BT1  captura de peix  

BT2  política pesquera  

peixos, malaltia dels — (5631) 

pel medi ambient, sensibilització  
USE  educació mediambiental (5206) 

pel mercuri, contaminació  
USE  contaminació per metalls (5216) 

pel plom, contaminació  
USE  contaminació per metalls (5216) 

pel qual s’estableix una constitució per a Euro-
pa, tractat  
USE  constitució europea (1011) 

pel que fa al producte, responsabilitat  
USE  responsabilitat del fabricant (1211) 

pel Rin, Reglament sobre el transport de matè-
ries perilloses  
USE  acord ADN (4821) 
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pelegrí, petxina de  
USE  mol·lusc (5641) 

*pelegrina  
*USE  mol·lusc (5641) 

pelegrinatge  
USE  turisme religiós (2826) 

pell  
USE  pell d’animal (6011) 

*pell adobada  
*USE  pelleteria (6841) 

pell assaonada  
USE  pelleteria (6841) 

pell d’animal  
MT  6011 productes d’origen animal  
UF  pell  
UF  pell preparada  
BT1  producte d’origen animal  
RT  pelleteria  

pell, indústria de la  
USE  pelleteria (6841) 

pell, malaltia de la — (2841) 

pell preparada  
USE  pell d’animal (6011) 

pelleteria  
MT  6841 indústria del cuir i indústria tèxtil  
UF  indústria de la pell  
*UF  *pell adobada  
UF  pell assaonada  
BT1  indústria del cuir  
RT  animal per a pelleteria  
RT  indústria d’articles de luxe  
RT  pell d’animal  

pelleteria, animal per a — (5211) 

Peloponès  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions de Grècia  

pels cercatalents, pràctica desenvolupada  
USE  captació de treballadors (4421) 

pels danys ecològics, responsabilitat  
USE  responsabilitat per danys al medi ambient 

(5206) 

pels directius, compra de l’empresa  
USE  compra de l’empresa (4006) 

pels drets humans, moviment — (0431) 

pels treballadors, compra de l’empresa  
USE  compra de l’empresa (4006) 

pel·lícula  
USE  fulla fina (6411) 

pel·lícula cinematogràfica  
USE  producció cinematogràfica (3226) 

pel·lícules, distribució de  
USE  indústria cinematogràfica (3226) 

pena  
USE  sanció penal (1216) 

pena capital  
USE  pena de mort (1216) 

pena, compliment de la  
USE  execució de la pena (1216) 

pena, condonació de la  
USE  reducció de la pena (1216) 

pena de mort  
MT  1216 dret penal  
UF  pena capital  
BT1  sanció penal  

pena, execució de la — (1216) 

pena pecuniària  
USE  multa (1216) 

pena, prescripció de la — (1216) 

pena, reducció de la — (1216) 

pena substitutòria  
MT  1216 dret penal  
*UF  *mesura penal alternativa  
BT1  sanció penal  

pena, suspensió de la — (1216) 

penal  
USE  establiment penitenciari (1216) 

penal a la Unió Europea, ajuda mútua judicial  
USE  cooperació judicial penal UE (1016) 

penal, acció — (1221) 

penal, acció en matèria  
USE  acció penal (1221) 

*penal alternativa, mesura   
*USE  pena substitutòria (1216) 

penal, Codi — (1206) 

Penal, Comissió de Prevenció del Delicte i Justícia  
USE  comissió tècnica ONU (7606) 

penal d’una persona, expedient  
USE  registre penal (1216) 

penal del menor, responsabilitat — (1216) 

penal, demanda  
USE  acció penal (1221) 

penal, dret — (1216) 

penal, dret processal  
USE  procediment penal (1221) 

penal especial, procediment  
USE  procediment penal (1221) 

Penal Internacional (CPI), Tribunal — (7621) 

Penal Internacional (TPI), Tribunal — (7606) 

penal internacional, dret — (1216) 

Penal Internacional per a l’Antiga Iugoslàvia 
(TPIY), Tribunal  
USE  Tribunal Penal Internacional (TPI) (7606) 

Penal Internacional per a Rwanda (TPIR), Tribu-
nal  
USE  Tribunal Penal Internacional (TPI) (7606) 

penal, jurisdicció — (1226) 

penal, majoria d’edat en dret  
USE  responsabilitat criminal (1216) 

penal militar, dret — (1216) 

penal militar, justícia  
USE  dret penal militar (1216) 

penal, minoria d’edat en dret  
USE  responsabilitat criminal (1216) 

penal, procediment — (1221) 

penal, registre — (1216) 

penal, sanció — (1216) 

penal, tribunal  
USE  jurisdicció penal (1226) 

penal UE, cooperació judicial — (1016) 

penal, xarxa judicial europea en matèria  
USE  cooperació judicial penal UE (1016) 

penals, antecedents  
USE  registre penal (1216) 

penats, registre de  
USE  registre penal (1216) 

pendent, proposta  
USE  proposta CE (1011) 

pendular, moviment — (2811) 

*Penedès, Alt  — (9999) 

*Penedès, Avinyonet del  — (7211+9999) 

*Penedès, Baix  — (9999) 

*Penedès, Banyeres del  — (7211+9999) 

*Penedès, Llorenç del  — (7211+9999) 

*Penedès, Pacs del  — (7211+9999) 

*Penedès, Santa Fe del  — (7211+9999) 

*Penedès, Vilafranca del  — (7211+9999) 

*Penedès, Vilobí del  — (7211+9999) 

*Penedès, el, Pla del  — (7211+9999) 

*Penedès, la, Bisbal del  — (7211+9999) 

penediment, estímul al  
USE  penedit (1216) 
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penedit  
MT  1216 dret penal  
UF  estímul al penediment  
BT1  responsabilitat criminal  
RT  criminalitat  
RT  reducció de la pena  

*Penelles  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Noguera  

península dels Balcans  
USE  Balcans occidentals (7231) 

peninsular, Malàisia  
USE  Malàisia (7226+7231) 

penitenciari  
USE  establiment penitenciari (1216) 

penitenciari, centre  
USE  establiment penitenciari (1216) 

penitenciari, dret — (1216) 

penitenciari, establiment — (1216) 

penitenciari, permís  
USE  règim penitenciari (1216) 

penitenciari, personal — (1216) 

penitenciari, règim — (1216) 

penitenciària, administració — (1216) 

penitenciària, institució  
USE  establiment penitenciari (1216) 

penitenciària, jutjat de vigilància  
USE  jurisdicció penal (1226) 

penitenciàries, condicions  
USE  règim penitenciari (1216) 

pensament, llibertat de  
USE  llibertat d’opinió (1236) 

pensió  
USE  prestació social (2836) 

pensió a favor de familiars  
USE  prestació als supervivents (2836) 

pensió alimentària  
USE  obligació d’aliments (2806) 

pensió complementària  
MT  2836 protecció social  
UF  fons de pensió  
BT1  pensió de jubilació  

BT2  prestació social  
BT3  seguretat social  

RT  condició de jubilació  
RT  persona jubilada  

pensió d’aliments  
USE  obligació d’aliments (2806) 

pensió de jubilació  
MT  2836 protecció social  
UF  assegurança de vellesa  
UF  pensió de vellesa  
UF  subsidi de vellesa  
BT1  prestació social  

BT2  seguretat social  
NT1  acumulació de pensions  
NT1  pensió complementària  
NT1  transferència de drets a pensió  
RT  condició de jubilació  
RT  persona jubilada  
RT  tercera edat  

pensió de vellesa  
USE  pensió de jubilació (2836) 

pensió de viduïtat  
USE  prestació als supervivents (2836) 

pensió, fons de  
USE  pensió complementària (2836) 

pensió per invalidesa  
USE  assegurança d’invalidesa (2836) 

pensió, transferència de drets a — (2836) 

pensionista  
USE  persona jubilada (4406) 

pensions, acumulació de — (2836) 

peó  
MT  4411 mercat laboral  
BT1  obrer  

BT2  categoria socioprofessional  

pera  
USE  fruit de llavor (6006) 

*Pera, la  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Empordà  

*Perafita  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Osona  

*Perafort  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Tarragonès  

*Peralada  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Empordà  

*Peralada, Mollet de  — (7211+9999) 

*Peramola  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Urgell  

*percentatge de vots  
*USE  distribució de vots (0416) 

percepció de l’exacció  
USE  exacció agrícola (1021) 

pèrdua  
USE  pèrdua financera (4026) 

pèrdua de feina  
USE  supressió d’ocupació (4406) 

pèrdua de la categoria professional  
USE  retrocés de categoria professional (4421) 

pèrdua de la collita  
MT  5616 sistema d’explotació agrària  
UF  mala collita  
BT1  productivitat agrícola  

BT2  resultat de l’explotació agrària  
RT  assegurança agrícola  
RT  catàstrofe agrícola  
RT  desastre natural  
RT  escassetat d’aliments  
RT  intempèrie  
RT  recol·lecció  

pèrdua de la nacionalitat  
USE  nacionalitat (1231) 

pèrdua financera  
MT  4026 gestió comptable  
UF  pèrdua  
BT1  resultat d’explotació  

BT2  comptabilitat  
RT  fallida  

pèrdua, venda amb — (2031) 

perdut, ajuda a fons — (0811) 

*Pere de Ribes, Sant  — (7211+9999) 

*Pere de Riudebitlles, Sant  — (7211+9999) 

*Pere de Torelló, Sant  — (7211+9999) 

*Pere de Vilamajor, Sant  — (7211+9999) 

*Pere Pescador, Sant  — (7211+9999) 

*Pere Sallavinera, Sant  — (7211+9999) 

*Perelló, el  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Ebre  
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perenne, arbre de fulla  
USE  arbre perennifoli (5636) 

perenne, hortalissa — (6006) 

perennifoli, arbre — (5636) 

perequació financera  
USE  compensació financera (2436) 

perfeccionament actiu  
SN  Transformació de mercaderies importades en 

règim de franquícia quan els productes acabats 
s’exporten fora de la Comunitat Europea.  

MT  2011 política aranzelària  
UF  règim de perfeccionament actiu  
UF  tràfic de perfeccionament actiu  
BT1  règim duaner suspensiu  

BT2  règim duaner comunitari  
RT  reexportació  

perfeccionament actiu, règim de  
USE  perfeccionament actiu (2011) 

perfeccionament actiu, tràfic de  
USE  perfeccionament actiu (2011) 

perfeccionament passiu  
SN  Exportació d’un producte per ser reparat i que, 

quan és reimportat, és diferent del que es va 
exportar.  

MT  2011 política aranzelària  
UF  règim de perfeccionament passiu  
UF  tràfic de perfeccionament passiu  
BT1  règim duaner suspensiu  

BT2  règim duaner comunitari  
RT  reimportació  

perfeccionament passiu, règim de  
USE  perfeccionament passiu (2011) 

perfeccionament passiu, tràfic de  
USE  perfeccionament passiu (2011) 

perfeccionament professional  
USE  formació en el lloc de treball (4406) 

perfil  
MT  6411 tecnologia i reglamentació tècnica  
UF  estiratge  
UF  producte perfilat  
BT1  tecnologia de materials  

perfilat, producte  
USE  perfil (6411) 

perfils, tren de  
USE  màquina siderúrgica (6816) 

perforació  
MT  6611 indústries carbonera i minera  
UF  perforació de pous  
BT1  explotació del mineral  

BT2  indústria minera  
NT1  perforació al mar  

perforació al mar  
MT  6611 indústries carbonera i minera  
BT1  perforació  

BT2  explotació del mineral  
BT3  indústria minera  

RT  hidrocarbur  

RT  instal·lació al mar  
RT  recurs mineral submarí  

perforació de pous  
USE  perforació (6611) 

perforació, plataforma de  
USE  instal·lació al mar (6616) 

perforació profunda, material de — (6611) 

perfum  
USE  producte cosmètic (6811) 

perible, aliment  
USE  producte perible (6026) 

perible, bé  
USE  bé no durador (2026) 

perible, mercaderia  
USE  producte perible (6026) 

perible, producte — (6026) 

pericial, dictamen — (1221) 

pericial, examen mèdic — (2841) 

pericial, informe  
USE  dictamen pericial (1221) 

pericial, reconeixement mèdic  
USE  examen mèdic pericial (2841) 

perifèria urbana  
USE  zona suburbana (2846) 

perifèric  
USE  unitat perifèrica (3236) 

perifèrica, administració  
USE  desconcentració (0436) 

perifèrica, regió — (1616) 

perifèrica, unitat — (3236) 

perill d’abandó, zona en  
USE  zona agrària desfavorida (5606) 

perill d’extinció, espècie en  
USE  espècie protegida (5211) 

perillós, producte  
USE  substància perillosa (5216) 

perillosa, substància — (5216) 

perilloses pel Rin, Reglament sobre el transport 
de matèries  
USE  acord ADN (4821) 

perilloses, transport de mercaderies — (4811) 

perilloses, transport de substàncies  
USE  transport de mercaderies perilloses (4811) 

perillosos, residus — (5216) 

període de caça  
USE  regulació de la caça (5206) 

període de pràctiques  
USE  període de prova (4421) 

període de prova  
MT  4421 administració i remuneració del personal  
UF  període de pràctiques  
BT1  administració del personal  
RT  pràctiques de formació  

període de sessions  
MT  0426 treballs parlamentaris  
BT1  procediment parlamentari  
RT  legislatura  

període de transició CE  
MT  1016 construcció europea  
UF  mesura transitòria CE  
UF  mesures transitòries CE  
UF  període transitori CE  
BT1  ampliació de la Unió Europea  

període del mandat  
USE  mandat electoral (0421) 

període transitori CE  
USE  període de transició CE (1016) 

periòdic  
MT  3221 documentació  
UF  diari  
UF  setmanari  
BT1  document  
RT  premsa  

periòdica, publicació  
USE  revista (3221) 

periodisme  
USE  premsa (3226) 

periodisme científic  
USE  publicació científica (3226) 

periodista  
USE  professió de la comunicació (3226) 

periodística, empresa — (3226) 

peritació judicial  
USE  dictamen pericial (1221) 

peritatge, assessorament i — (6846) 

peritatge científic  
MT  6416 investigació i propietat intel·lectual  
UF  avaluació científica  
BT1  investigació  

peritatge judicial  
USE  dictamen pericial (1221) 

periurbana, zona  
USE  zona suburbana (2846) 

perjudici  
USE  dany (1211) 

perjudicis, acció per danys i  
USE  acció per responsabilitat (1221) 

perjudicis, danys i — (1211) 



permanent CE, comitè — (1006)  460

permanència dels estrangers  
USE  dret de residència (1231) 

permanència, dret de  
USE  dret de residència (1231) 

permanència, permís de  
USE  dret de residència (1231) 

permanent CE, comitè — (1006) 

permanent, comissió — (0421) 

permanent, conreu — (5621) 

permanent d’adults, educació  
USE  educació permanent (3206) 

Permanent d’Arbitratge, Tribunal  
USE  arbitratge internacional (0816) 

Permanent davant la UE, Representació — 
(0806) 

permanent de les Nacions Unides, comitè  
USE  comitè permanent ONU (7606) 

Permanent de Poders Locals i Regionals d’Euro-
pa, Conferència  
USE  Congrés de Poders Locals i Regionals d’Eu-

ropa (7611) 

permanent, diputació  
USE  cambra parlamentària (0421) 

permanent, educació — (3206) 

permanent, formació  
USE  educació permanent (3206) 

permanent, ocupació  
USE  estabilitat laboral (4406) 

permanent ONU, comitè — (7606) 

Permanents, Comitè de Representants  
USE  Coreper (1006) 

permís  
USE  temps de descans (4416) 

permís de caça  
USE  regulació de la caça (5206) 

permís de conduir  
MT  4806 política de transports  
UF  carnet de conduir  
UF  permís per punts  
BT1  reglamentació de la circulació  
NT1  permís de conduir europeu  
*RT  *llicència administrativa  
RT  transport per carretera  

permís de conduir europeu  
MT  4806 política de transports  
UF  carnet de conduir europeu  
BT1  permís de conduir  

BT2  reglamentació de la circulació  

permís de construcció  
MT  2846 urbanisme i construcció  
UF  llicència d’edificació  

UF  llicència d’obres  
UF  llicència urbanística  
BT1  política de construcció  
RT  cadastre  
*RT  *llicència administrativa  
RT  reglamentació urbanística  

permís de contaminació negociable  
SN  Quota de contaminació permesa als contami-

nadors per una autoritat competent, que es pot 
modificar o negociar si no augmenta el nivell 
de contaminació.  

MT  5206 política del medi ambient  
UF  cànon d’abocaments  
UF  emissions negociables  
UF  quota de contaminació  
UF  quota mediambiental  
BT1  instrument econòmic mediambiental  

BT2  política de medi ambient  
RT  contaminació  
RT  contaminació industrial  
RT  grau de contaminació  

permís de formació  
MT  4406 ocupació  
BT1  formació professional  
RT  organització del treball  

*permís de maternitat per als homes  
*USE  llicència parental per a homes (2836) 

permís de navegació  
MT  4806 política de transports  
BT1  reglamentació de la circulació  
RT  navegació fluvial  
RT  navegació marítima  

permís de permanència  
USE  dret de residència (1231) 

permís de pesca  
SN  Autorització de pesca que s’obté amb el paga-

ment previ d’un dret.  
MT  5641 pesca  
UF  autorització de pesca  
BT1  regulació de la pesca  

BT2  política pesquera  

permís de residència  
USE  dret de residència (1231) 

permís de treball  
MT  4406 ocupació  
BT1  política d’ocupació  
RT  dret de residència  
RT  treballador migrant  

permís especial  
USE  excedència especial (4416) 

permís parental, assignació per — (2836) 

permís parental, subsidi per  
USE  assignació per permís parental (2836) 

permís penitenciari  
USE  règim penitenciari (1216) 

permís per activitat política  
SN  Permís especial per participar en una campanya 

electoral o exercir un mandat polític.  
MT  0416 procediment electoral i sistema de votació  

BT1  candidat  
BT2  organització electoral  

permís per afers propis  
USE  permís sense sou (4416) 

permís per punts  
USE  permís de conduir (4806) 

permís sabàtic  
USE  excedència especial (4416) 

permís sense sou  
MT  4416 condicions i organització del treball  
UF  excedència  
UF  permís per afers propis  
BT1  temps de descans  

BT2  jornada de treball  
BT3  organització del treball  

permís social  
MT  2836 protecció social  
NT1  baixa per malaltia  
NT1  baixa per maternitat  
NT1  llicència parental per a homes  
NT1  llicència per guarda legal  
RT  política familiar  
RT  vacances retribuïdes  

pern  
USE  perns i cargols (6816) 

Pernik, regió de — (7211) 

pernil  
USE  producte carni (6026) 

perns i cargols  
MT  6816 metal·lúrgia i siderúrgia  
UF  cargol  
UF  pern  
BT1  indústria metal·lúrgica  

peròxid  
USE  òxid (6811) 

*Perpètua de Mogoda, Santa  — (7211+9999) 

perruqueria i bellesa  
MT  6846 indústries diverses  
BT1  indústria de serveis  

BT2  indústria diversa  

persecució religiosa  
USE  discriminació religiosa (1236) 

Pèrsic, estat del Golf  
USE  país del Golf (7226) 

Pèrsic, país del Golf  
USE  país del Golf (7226) 

persona a càrrec  
USE  càrrega familiar (2806) 

persona activa, renda per — (1626) 

persona amb mobilitat reduïda  
USE  discapacitat físic (2826) 



461 personal de secretaria  

persona casada  
MT  2806 família  
UF  cònjuge  
UF  esposa  
UF  espòs  
UF  marit  
BT1  situació familiar  
RT  matrimoni  

persona d’edat avançada  
USE  tercera edat (2816) 

persona, dignitat de la  
USE  lliure disposició de la pròpia persona (1236) 

persona divorciada  
MT  2806 família  
BT1  situació familiar  
RT  divorci  
RT  obligació d’aliments  
RT  persona sola  

persona en pràctiques  
USE  pràctiques de formació (4406) 

persona, expedient penal d’una  
USE  registre penal (1216) 

persona física  
MT  1211 dret civil  
BT1  estatut jurídic  

BT2  dret civil  

persona gran  
USE  tercera edat (2816) 

persona jubilada  
MT  4406 ocupació  
UF  pensionista  
BT1  cessament d’ocupació  
RT  pensió complementària  
RT  pensió de jubilació  
RT  seguretat social  
RT  tercera edat  

persona jurídica  
MT  1211 dret civil  
BT1  estatut jurídic  

BT2  dret civil  
RT  impost sobre societats  
RT  nacionalitat de les persones jurídiques  
RT  societat  

persona, lliure disposició de la pròpia — 
(1236) 

persona sense domicili fix  
USE  persona sense sostre (2826) 

persona sense sostre  
MT  2826 vida social  
UF  persona sense domicili fix  
UF  vagabunderia  
BT1  problema social  
RT  dret a l’habitatge  
RT  equipament social  
RT  pobresa  

persona separada  
MT  2806 família  
BT1  situació familiar  

RT  persona sola  
RT  separació judicial  

persona sola  
MT  2816 demografia i població  
BT1  llar  

BT2  composició de la població  
RT  persona divorciada  
RT  persona separada  
RT  persona vídua  
RT  solter  

persona vídua  
MT  2806 família  
UF  vidu  
UF  viduïtat  
*UF  *viuda  
*UF  *viuda de guerra  
*UF  *viudetat  
*UF  *viudo  
UF  vídua  
UF  vídua de guerra  
BT1  situació familiar  
RT  persona sola  
RT  prestació als supervivents  

personal  
SN  Conjunt de persones que treballen en una em-

presa.  
MT  4421 administració i remuneració del personal  
UF  recursos humans  
BT1  administració del personal  

personal a l’Administració pública, selecció de  
USE  concurs administratiu (4421) 

personal a les empreses, selecció de  
USE  contractació de personal (4421) 

personal, adaptabilitat del  
USE  adaptabilitat del treballador (4411) 

personal, administració del — (4421) 

personal administratiu  
USE  professió administrativa (4006) 

personal, arma — (0431) 

personal, avaluació del  
USE  qualificació del personal (4421) 

personal bancari  
USE  professió bancària (2416) 

personal, bancarrota  
USE  fallida civil (2416) 

personal, bé — (2026) 

personal CE  
USE  funcionari europeu (1006) 

personal CE de categoria A  
USE  administrador (1006) 

personal CE de categoria B  
USE  assistent (1006) 

personal CE de categoria C  
USE  assistent (1006) 

personal CE de categoria D  
USE  assistent (1006) 

personal CE de categoria LA  
USE  administrador (1006) 

personal, cèdula  
USE  document d’identitat (1231) 

personal científic  
USE  professió científica (6416) 

personal civil  
MT  0821 defensa  
BT1  exèrcit  

personal, contractació de — (4421) 

personal contractat  
MT  0436 poder executiu i administració pública  
UF  personal eventual  
UF  personal extern  
UF  personal interí  
UF  personal laboral  
UF  personal no estatutari  
BT1  funció pública  

BT2  organització administrativa  

personal d’ambaixada  
USE  professió diplomàtica (0806) 

personal d’investigació  
MT  6416 investigació i propietat intel·lectual  
UF  investigador  
BT1  política d’investigació  

personal de conducció  
MT  4811 organització dels transports  
UF  camioner  
UF  conductor  
UF  maquinista de tren  
BT1  personal de transport  

BT2  organització dels transports  

personal de l’administració de justícia  
MT  1226 organització de la justícia  
UF  auxiliar de l’administració de justícia  
UF  oficial de l’administració de justícia  
UF  secretari judicial  
BT1  professió jurídica  
NT1  agent judicial  
NT1  assessor jurídic  
NT1  notari  
RT  professió liberal  

personal de les comunitats europees, Oficina de 
selecció de  
USE  EPSO (1006) 

personal de missió diplomàtica  
USE  professió diplomàtica (0806) 

personal de navegació  
USE  tripulació (4811) 

personal de secretaria  
MT  4006 organització de l’empresa  
UF  secretària  
UF  secretària de direcció  
BT1  professió administrativa  



personal de serveis   462

personal de serveis  
MT  6846 indústries diverses  
UF  personal domèstic  
UF  treballador domèstic  
BT1  indústria de serveis  

BT2  indústria diversa  
RT  prestació de serveis  

personal de terra  
MT  4811 organització dels transports  
BT1  personal de transport  

BT2  organització dels transports  

personal de transport  
MT  4811 organització dels transports  
BT1  organització dels transports  
NT1  personal de conducció  
NT1  personal de terra  
NT1  tripulació  
RT  transport aeri  
RT  transport ferroviari  
RT  transport marítim  
RT  transport per via navegable  

personal de vendes  
MT  2036 distribució  
UF  venedor  
BT1  professió comercial  

BT2  distribució comercial  

personal de vol  
USE  tripulació (4811) 

*personal del parlament  
*MT  0421 parlament  
*UF  *funcionari parlamentari  
*BT1  *administració parlamentària  
*RT  estatut del funcionari  

personal, delegat del  
USE  comitè d’empresa (4426) 

personal, desenvolupament — (2826) 

personal diplomàtic  
USE  professió diplomàtica (0806) 

personal docent  
MT  3216 organització de l’ensenyament  
UF  catedràtic  
UF  docent  
UF  mestre  
UF  professor  
BT1  medi escolar  

BT2  vida escolar  
RT  formació del professorat  

personal docent, formació del  
USE  formació del professorat (3211) 

personal domèstic  
USE  personal de serveis (6846) 

personal, efecte  
USE  bé personal (2026) 

personal, equip de protecció  
USE  equip de protecció (4416) 

personal, equipatge  
USE  bé personal (2026) 

personal, estatut del — (4421) 

personal eventual  
USE  personal contractat (0436) 

personal extern  
USE  personal contractat (0436) 

personal, fallida  
USE  fallida civil (2416) 

personal, formació del  
USE  formació en el lloc de treball (4406) 

personal, gestió del  
USE  administració del personal (4421) 

personal, impost sobre els rendiments del treball  
USE  impost sobre els salaris (2446) 

*personal, insolvència   
*USE  fallida civil (2416) 

personal interí  
USE  personal contractat (0436) 

personal laboral  
USE  personal contractat (0436) 

personal, manca de  
USE  escassetat de mà d’obra (4411) 

personal militar  
MT  0821 defensa  
BT1  exèrcit  

personal, mobilitat del  
USE  mobilitat de la mà d’obra (4411) 

personal, moviment de  
USE  administració del personal (4421) 

personal no estatutari  
USE  personal contractat (0436) 

personal, nomenament del — (4421) 

personal, ordinador  
USE  microordinador (3236) 

personal paramèdic  
USE  professió paramèdica (2841) 

personal penitenciari  
MT  1216 dret penal  
BT1  dret penitenciari  

personal, qualificació del — (4421) 

personal, recurs del — (1221) 

personal, reducció del  
USE  supressió d’ocupació (4406) 

personal, representació del — (4426) 

personal, representant del  
USE  comitè d’empresa (4426) 

personal sanitari  
MT  2841 sanitat  
UF  ATS  

UF  ajudant tècnic sanitari  
UF  auxiliar de clínica  
UF  auxiliar sanitari  
UF  infermer  
BT1  professió sanitària  
RT  cura d’infermeria  

personal tècnic  
USE  professió tècnica (6806) 

personal, valoració del  
USE  qualificació del personal (4421) 

personalitat, desenvolupament de la  
USE  desenvolupament personal (2826) 

personalitat, dret de la  
USE  dret de l’individu (1236) 

personalitat jurídica  
USE  estatut jurídic (1211) 

personalitat, test de  
USE  test psicomètric (3611) 

personalització del poder  
MT  0431 vida política i seguretat pública  
BT1  comportament polític  

BT2  política  
RT  cap d’estat  

personals, dades — (3236) 

personatge polític  
USE  polític (0431) 

persones (grup de Rodas), grup per a la lliure 
circulació de  
USE  òrgan de cooperació judicial i policial UE 

(1016) 

persones, assegurança de — (2431) 

persones, control de  
USE  control policíac (0431) 

persones, delicte contra les — (1216) 

persones, desaparició de — (0431) 

persones físiques, impost sobre la renda de 
les — (2446) 

persones jurídiques, nacionalitat de les — 
(1231) 

persones, lliure circulació de — (1231) 

persones necessitades, ajuda a les — (2836) 

persones necessitades, asil per a  
USE  equipament social (2836) 

persones, segrest de — (1216) 

persones, societat de — (4016) 

persones, tràfic de — (1216) 

perspectiva d’ocupació  
USE  accés a l’ocupació (4411) 



463 pesca, gestió de la — (5641) 

perspectives comunitàries  
USE  situació de la Unió Europea (1016) 

perspectives financeres  
SN  Document de previsió plurianual en què s’es-

tableixen, per grans capítols de despeses, els lí-
mits màxims autoritzats per a cada exercici pres-
supostari.  

MT  1021 finances comunitàries  
UF  planificació de despeses comunitàries  
UF  programació de despeses comunitàries  
BT1  disciplina pressupostària CE  

BT2  elaboració del pressupost comunitari  
NT1  adaptació de les perspectives financeres  
NT1  revisió de les perspectives financeres  

perspectives financeres, adaptació de les — 
(1021) 

perspectives financeres, revisió de les — 
(1021) 

pertinença a la Comunitat Europea  
USE  pertinença a la Unió Europea (1016) 

pertinença a la Unió Europea  
SN  L’utilitzarem per a tots els documents que trac-

tin dels avantatges i els inconvenients que re-
presenta per als estats membres pertànyer a la 
Unió Europea.  

MT  1016 construcció europea  
UF  pertinença a la Comunitat Europea  
UF  relació estat membre-Unió Europea  
UF  retirada de la Comunitat Europea  
BT1  ampliació de la Unió Europea  
NT1  clàusula d’exempció  
RT  relació intracomunitària  

pertorbació acústica  
USE  soroll (5216) 

pertorbació electromagnètica  
MT  5216 deterioració del medi ambient  
UF  camp electromagnètic  
UF  contaminació electromagnètica  
UF  interferència electromagnètica  
UF  radiació electromagnètica  
BT1  agent nociu  
NT1  radiació no ionitzant  

Perú  
MT  7216 Amèrica  
MT  7231 geografia econòmica  
MT  7236 geografia política  
UF  República del Perú  
BT1  Amèrica del Sud  

BT2  Amèrica Llatina  
BT1  país de l’APEC  
BT1  països de l’ALADI  
BT1  països de la Comunitat Andina  
BT1  països del SELA  
BT1  països de l’OEA  

Perú, República del  
USE  Perú (7216+7231+7236) 

pes i dimensions  
MT  4811 organització dels transports  
UF  pes màxim  
UF  pes per eix  
UF  pes remolcable  
UF  pes total autoritzat  

UF  pes total en càrrega  
BT1  vehicle  

BT2  mitjà de transport  

pes màxim  
USE  pes i dimensions (4811) 

pes per eix  
USE  pes i dimensions (4811) 

pes remolcable  
USE  pes i dimensions (4811) 

pes total autoritzat  
USE  pes i dimensions (4811) 

pes total en càrrega  
USE  pes i dimensions (4811) 

pesant, fuel  
USE  fuel (6616) 

pesant, indústria — (6806) 

pesant, metall — (6816) 

pesant, oli — (6616) 

pesant, reactor d’aigua  
USE  reactor nuclear (6621) 

pesants, taxa de circulació dels vehicles  
USE  taxa per eix (4806) 

pesants, vehicle per a transport de càrregues 
— (4811) 

PESC  
SN  La PESC va ser instituïda pel títol V del tractat 

de la Unió Europea (segon pilar) i substitueix la 
Cooperació Política Europea (CPE).  

MT  1016 construcció europea  
UF  política de seguretat comuna  
UF  política exterior comuna  
UF  política exterior europea  
UF  política exterior i de seguretat comuna  
BT1  Unió Europea  
NT1  alt representant per a la PESC  
NT1  comitè polític i de seguretat  
NT1  PESD  

NT2  Agència Europea de Defensa  
NT2  Centre de Satèl·lits de la Unió Europea  
NT2  Comitè Militar de la UE  
NT2  cooperació UE-OTAN  
NT2  estat major de la UE  
NT2  Institut d’Estudis de Seguretat de la Unió 

Europea  
NT2  missió de policia de la UE  
NT2  missió militar de la Unió Europea  

RT  acció comuna  
RT  estratègia comuna  
RT  no-proliferació d’armament  
RT  OTAN  
RT  política exterior  
RT  posició comuna  
RT  seguretat europea  
RT  Unió de l’Europa occidental  

PESC, alt representant per a la — (1016) 

pesca  
USE  indústria pesquera (5641) 

Pesca, Agència Comunitària de Control de 
la — (1006) 

pesca, autorització de  
USE  permís de pesca (5641) 

pesca, banc de  
USE  lloc de pesca (5641) 

pesca, capacitat de  
USE  flota pesquera (5641) 

pesca comunitària  
MT  5641 pesca  
UF  Europa blava  
BT1  política pesquera comuna  

BT2  política pesquera  

pesca, conservació de la — (5641) 

*pesca continental  
*USE  pesca d’aigua dolça (5641) 

pesca costanera  
MT  5641 pesca  
UF  pesca de litoral  
BT1  pesca marítima  

BT2  lloc de pesca  
RT  fons costaner  

pesca d’aigua dolça  
MT  5641 pesca  
*UF  *pesca continental  
*UF  *pesca fluvial  
BT1  lloc de pesca  
RT  curs d’aigua  
RT  peix d’aigua dolça  
RT  pesca esportiva  

pesca d’altura  
MT  5641 pesca  
UF  pesca de gran altura  
BT1  pesca marítima  

BT2  lloc de pesca  

pesca de gran altura  
USE  pesca d’altura (5641) 

pesca de litoral  
USE  pesca costanera (5641) 

pesca desembarcada  
USE  quantitat desembarcada (5641) 

pesca, dret de — (5641) 

pesca esportiva  
MT  2826 vida social  
BT1  esport  

BT2  lleure  
RT  pesca d’aigua dolça  

pesca, estructura de la  
USE  estructura pesquera (5641) 

*pesca fluvial  
*USE  pesca d’aigua dolça (5641) 

Pesca, Fons Europeu d’Orientació de la  
USE  IFOP (1021) 

pesca, gestió de la — (5641) 
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pesca industrial  
MT  5641 pesca  
BT1  indústria pesquera  

pesca, inspector de  
USE  control pesquer (5641) 

Pesca, Instrument Financer d’Orientació de la  
USE  IFOP (1021) 

pesca, límit de  
USE  zona pesquera (5641) 

pesca, limitació de  
USE  dret de pesca (5641) 

pesca, llicència de — (5641) 

pesca, lloc de — (5641) 

pesca marítima  
MT  5641 pesca  
BT1  lloc de pesca  
NT1  pesca costanera  
NT1  pesca d’altura  
RT  peix de mar  
RT  recurs marí  

pesca, organització de la  
USE  política pesquera (5641) 

pesca, patró de  
USE  pescador (5641) 

pesca, permís de — (5641) 

pesca, pla de  
USE  quota de pesca (5641) 

pesca, planificació de la  
USE  gestió de la pesca (5641) 

pesca, producte de la  
USE  producte pesquer (5641) 

pesca, prohibició de  
USE  dret de pesca (5641) 

pesca, quota de — (5641) 

pesca, règim de  
USE  gestió de la pesca (5641) 

pesca, regió dependent de la — (1616) 

pesca, regulació de la — (5641) 

pesca, temporada de — (5641) 

pesca tradicional  
MT  5641 pesca  
BT1  indústria pesquera  
RT  tecnologia tradicional  

pesca, veda de  
USE  temporada de pesca (5641) 

pesca, xarxa de — (5641) 

pescador  
MT  5641 pesca  
UF  patró de pesca  
BT1  indústria pesquera  

*Pescador, Sant Pere  — (7211+9999) 

PESD  
SN  Política que té per objecte reduir els riscs que 

amenacen els valors comuns, els interessos fo-
namentals de la Unió i dels estats membres, i 
contribuir al manteniment i al reforçament de 
la pau.  

MT  1016 construcció europea  
UF  defensa comuna  
UF  política comuna de seguretat i defensa  
UF  política de defensa comuna  
UF  política europea comuna de seguretat i defen-

sa (PECSD)  
UF  política europea de seguretat i defensa  
BT1  PESC  

BT2  Unió Europea  
NT1  Agència Europea de Defensa  
NT1  Centre de Satèl·lits de la Unió Europea  
NT1  Comitè Militar de la UE  
NT1  cooperació UE-OTAN  
NT1  estat major de la UE  
NT1  Institut d’Estudis de Seguretat de la Unió Eu-

ropea  
NT1  missió de policia de la UE  
NT1  missió militar de la Unió Europea  
RT  assistència mútua  
RT  política europea de defensa  

pèsol  
USE  lleguminosa (6006) 

pesos i de mesures, sistema de  
USE  metrologia (3606) 

pesos i mesures  
MT  6411 tecnologia i reglamentació tècnica  
UF  unitat de mesura  
BT1  reglamentació tècnica  
RT  aparell de mesura  
RT  mètode d’investigació  
RT  norma de comercialització  

pesquer, acord — (5641) 

pesquer, control — (5641) 

pesquer, estructura del sector  
USE  estructura pesquera (5641) 

pesquer, port — (5641) 

pesquer, producte — (5641) 

*pesquer, recurs   
*USE  recurs halièutic (5641) 

pesquer, règim  
USE  gestió de la pesca (5641) 

pesquer, vaixell — (5641) 

pesquer, vaixell de transport  
USE  vaixell pesquer (5641) 

pesquera, activitat  
USE  indústria pesquera (5641) 

pesquera comuna, política — (5641) 

pesquera, estadística — (5641) 

pesquera, estructura — (5641) 

pesquera, flota — (5641) 

pesquera, indústria — (5641) 

pesquera, infraestructura  
USE  estructura pesquera (5641) 

pesquera, investigació — (5641) 

pesquera, política — (5641) 

pesquera, producció  
USE  producte pesquer (5641) 

pesquera, zona — (5641) 

Pesqueries de l’Atlàntic del Nord-oest (CIPAN), 
Comissió Internacional de  
USE  Organització de Pesqueries de l’Atlàntic del 

Nord-oest (7621) 

Pesqueries de l’Atlàntic del Nord-oest, Orga-
nització de — (7621) 

pesquers, conservació de recursos  
USE  conservació de la pesca (5641) 

pesquers, gestió de recursos  
USE  gestió de la pesca (5641) 

pesta animal  
MT  5631 activitat agropecuària  
UF  pesta bovina  
UF  pesta porcina  
BT1  malaltia animal  

BT2  sanitat animal  

pesta aviària  
USE  grip aviària (5631) 

pesta bovina  
USE  pesta animal (5631) 

pesta porcina  
USE  pesta animal (5631) 

pesticida  
USE  plaguicida (5626) 

petició  
MT  0421 parlament  
UF  iniciativa popular  
BT1  control parlamentari  

BT2  competències del parlament  
RT  ciutadania europea  
RT  democràcia participativa  

petició d’ajuda  
USE  règim d’ajudes (0811) 

petició d’opinió  
USE  dictamen (0426) 

petició de decisió prejudicial CE  
MT  1221 justícia  
UF  demanda de decisió prejudicial  



465 petroquímica  

UF  interpretació prejudicial CE  
UF  recurs prejudicial CE  
UF  reenviament prejudicial  
BT1  recurs contenciós comunitari  

BT2  acció judicial  
RT  interpretació del dret  
RT  qüestió prejudicial  

petició de dictamen  
USE  dictamen (0426) 

petit comerciant  
USE  petit comerç (2036) 

petit comerç  
MT  2036 distribució  
UF  petit comerciant  
BT1  comerç al detall  

BT2  distribució comercial  
RT  empresa individual  

petit electrodomèstic  
USE  electrodomèstic (6826) 

petita, ciutat — (2846) 

petita, empresa — (4011) 

petita, explotació — (5616) 

petita i mitjana empresa  
MT  4011 tipus d’empresa  
UF  CEEI  
UF  Centre Europeu d’Empreses i Innovació  
UF  Observatori Europeu de les PIME  
UF  PME  
UF  pime  
BT1  dimensió de l’empresa  
NT1  empresa mitjana  
NT1  empresa petita  

NT2  microempresa  
RT  investigació a l’empresa  
RT  petita i mitjana indústria  

petita i mitjana indústria  
MT  6806 política i estructura industrials  
UF  PMI  
BT1  estructura industrial  
NT1  indústria mitjana  
NT1  indústria petita  
RT  petita i mitjana empresa  

petita, indústria — (6806) 

Petita Polònia, voivodat de la — (7211) 

Petites Antilles  
MT  7216 Amèrica  
BT1  Carib  
NT1  Antigua i Barbuda  
NT1  Antilles angleses  

NT2  Anguilla  
NT2  illes Verges  
NT2  Montserrat  

NT1  Antilles franceses  
NT2  Guadeloupe  
NT2  Martinica  
NT2  Saint Barthélemy  
NT2  Sint Maarten  

NT1  Antilles neerlandeses  
NT2  Bonaire  
NT2  Curaçao  

NT2  Saba  
NT2  Sint Eustatius  
NT2  Sint Maarten  

NT1  Barbados  
NT1  Dominica  
NT1  Grenada  
NT1  illes Verges americanes  
NT1  Saint Christopher i Nevis  
NT1  Saint Lucia  
NT1  Saint Vincent i les Grenadines  
NT1  Trinitat i Tobago  
RT  Aruba  

petrodòlar  
MT  2411 economia monetària  
BT1  mercat monetari  
RT  liquiditat internacional  

petroli  
MT  6616 indústria petroliera  
UF  nafta  
BT1  hidrocarbur  
NT1  petroli brut  
NT1  petroli marí  
RT  combustible fòssil  
RT  matèria bituminosa  
RT  matèria plàstica  
RT  producció d’hidrogen  
RT  recurs mineral  

petroli brut  
MT  6616 indústria petroliera  
UF  petroli cru  
BT1  petroli  

BT2  hidrocarbur  

petroli, contaminació per  
USE  contaminació per hidrocarburs (5216) 

petroli cru  
USE  petroli brut (6616) 

petroli, extracció de — (6616) 

petroli, indústria del  
USE  indústria petroliera (6616) 

petroli, jaciment de — (6616) 

petroli marí  
MT  6616 indústria petroliera  
BT1  petroli  

BT2  hidrocarbur  
RT  recurs marí  

petroli, oli de  
USE  oli mineral (6616) 

Petroli, Organització de Països Àrabs Exporta-
dors de — (7616) 

Petroli, Organització de Països Exportadors de  
USE  OPEP (7621) 

petroli, producció de — (6616) 

petroli, producte derivat del  
USE  producte petrolífer (6616) 

petroli, refinació del — (6616) 

petroli, refineria de  
USE  refinació del petroli (6616) 

petroli verd  
USE  biocombustible (6606) 

petroli, derivats i similars, impost sobre el  
USE  impost sobre els carburants (2446) 

petrolier  
USE  vaixell cisterna (4821) 

petroliera, companyia  
USE  indústria petroliera (6616) 

petroliera, exploració — (6616) 

petroliera, indústria — (6616) 

petroliera, plataforma  
USE  instal·lació al mar (6616) 

petroliera, política — (6616) 

petroliera, producció  
USE  producció de petroli (6616) 

petroliera, prospecció  
USE  exploració petroliera (6616) 

petroliera, tecnologia — (6616) 

petroliera, terminal  
USE  emmagatzematge d’hidrocarburs (6616) 

petrolífer, carburant no  
USE  combustible substitutiu (6606) 

petrolífer, producte — (6616) 

petrologia  
MT  3606 ciències naturals i aplicades  
BT1  geologia  

BT2  ciències de la terra  

petroquímic, producte  
USE  producte petrolífer (6616) 

petroquímica  
SN  L’utilitzarem per als documents que es referei-

xen al conjunt dels productes. Altrament, farem 
servir un descriptor més específic.  

MT  6616 indústria petroliera  
UF  indústria petroquímica  
NT1  producte petrolífer  

NT2  butà  
NT2  carburant  
NT3  combustible d’aviació  
NT3  gasoli  
NT3  gasolina  

NT4  gasolina sense plom  
NT2  fuel  
NT2  oli mineral  
NT2  oli pesant  
NT2  parafina  
NT2  propà  

RT  indústria petroliera  
RT  indústria química  
RT  química  

petroquímica, indústria  
USE  petroquímica (6616) 
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petxina de pelegrí  
USE  mol·lusc (5641) 

PEV  
USE  política europea de veïnatge (1016) 

Phare  
USE  ajuda de preadhesió (1016) 

pi  
USE  arbre perennifoli (5636) 

PIB  
USE  producte interior brut (1626) 

Picardia  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions de França  

pickles  
USE  producte a base d’hortalisses (6026) 

PID  
USE  programa integrat de desenvolupament 

(1616) 

Piemont  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions d’Itàlia  

*Piera  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Anoia  

*Pierola, els, Hostalets de  — (7211+9999) 

pila  
USE  acumulador elèctric (6826) 

pila atòmica  
USE  reactor nuclear (6621) 

pila de combustible  
SN  Dispositiu que permet convertir directament 

energia química en energia elèctrica a partir 
d’una reacció d’oxidació controlada entre un 
electròlit i un combustible, en general, hidro-
gen o un hidrocarbur.  

MT  6606 política energètica  
BT1  tecnologia energètica  

BT2  indústria energètica  
RT  electroquímica  

pila usada  
USE  residu electrònic (5216) 

*Piles, les  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Conca de Barberà  

pilot, centre  
USE  nova pedagogia (3206) 

pilot d’avió  
USE  tripulació (4811) 

pilot, escola  
USE  nova pedagogia (3206) 

pilot, experiment  
USE  assaig (6411) 

pilot, far  
USE  dispositiu de senyalització (4811) 

pilot, granja — (5606) 

PIM  
USE  programes integrats mediterranis (1616) 

pime  
USE  petita i mitjana empresa (4011) 

PIME, Observatori Europeu de les  
USE  petita i mitjana empresa (4011) 

*Pineda de Mar  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Maresme  

*Pinell de Brai, el  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Terra Alta  

*Pinell de Solsonès  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Solsonès  

*Pinós  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Solsonès  

pinso  
USE  aliment per al bestiar (5631) 

pintor  
USE  professió artística (2831) 

pintura  
MT  2831 cultura i religió  
BT1  belles arts  

BT2  arts  

pintura i vernís  
MT  6811 química  
UF  vernís  
BT1  indústria química bàsica  

BT2  indústria química  
RT  dissolvent  

pintura mural  
USE  tècnica de construcció (6831) 

pinya  
USE  fruit tropical (6006) 

pinyol, fruit de — (6006) 

*Pira  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Conca de Barberà  

piràmide d’edats  
USE  distribució per edats (2816) 

piràmide de població  
USE  distribució per edats (2816) 

pirata de l’aire  
USE  pirateria (1216) 

pirateria  
MT  1216 dret penal  
UF  pirata de l’aire  
UF  pirateria aèria  
UF  pirateria marítima  
UF  segrest d’avió  
UF  segrest de vaixell  
BT1  delicte contra la propietat  

BT2  infracció  
RT  criminalitat  

pirateria aèria  
USE  pirateria (1216) 

pirateria audiovisual  
MT  3226 comunicació  
BT1  política audiovisual  

BT2  política de comunicació  
RT  drets d’autor  
RT  música  
RT  pirateria informàtica  

pirateria informàtica  
MT  3236 informàtica i tractament de dades  
UF  còpia il·legal de software  
BT1  criminalitat informàtica  

BT2  dret de la informàtica  
RT  drets d’autor  
RT  espionatge industrial  
RT  pirateria audiovisual  

pirateria marítima  
USE  pirateria (1216) 

*Pirineu i Aran, àmbit de l’Alt  — (1606) 

*pirotècnia, article de   
*USE  focs artificials (6811) 

pirotècnic, article  
USE  focs artificials (6811) 

piscícola, espècie  
USE  peix (5641) 
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piscicultura  
MT  5641 pesca  
BT1  aqüicultura  
RT  peix  

piscina  
USE  instal·lació esportiva (2826) 

pisos, bloc de  
USE  habitatge col·lectiu (2846) 

pissarra  
USE  terres i pedres (6611) 

pissarra bituminosa  
USE  matèria bituminosa (6611) 

pista  
USE  instal·lació esportiva (2826) 

pista d’aterratge  
USE  aeroport (4826) 

pistatxo  
USE  fruit de clofolla (6006) 

Pitcairn  
USE  illes Pitcairn (7231+7241) 

Pitcairn, illes — (7231+7241) 

pivot, índex  
USE  índex de preus (2451) 

pivot, tipus  
USE  tipus de canvi central (2406) 

pivot, tipus de canvi  
USE  tipus de canvi central (2406) 

pla agroambiental  
MT  5606 política agrària  
BT1  pla de desenvolupament agrícola  

BT2  política agrària comuna  
RT  desenvolupament sostenible  
RT  zona agrària amb imperatius mediambientals  

pla anticrisi  
MT  1606 política econòmica  
BT1  política conjuntural  

BT2  política econòmica  
RT  recessió econòmica  

pla comptable  
USE  sistema de comptabilitat (1626) 

pla comptable normalitzat  
USE  sistema normalitzat de comptabilitat (1626) 

pla d’acció  
USE  programa d’actuació (4021) 

pla d’acció a favor dels consumidors  
USE  protecció del consumidor (2026) 

pla d’ordenació urbana  
USE  pla d’urbanisme (2846) 

pla d’urbanisme  
MT  2846 urbanisme i construcció  
UF  pla d’ordenació urbana  
BT1  urbanisme  

*Pla d’Urgell  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*NT1  *Barbens  
*NT1  *Bell-lloc d’Urgell  
*NT1  *Bellvís  
*NT1  *Castellnou de Seana  
*NT1  *Fondarella  
*NT1  *Golmés  
*NT1  *Ivars d’Urgell  
*NT1  *Linyola  
*NT1  *Miralcamp  
*NT1  *Mollerussa  
*NT1  *Palau d’Anglesola, el  
*NT1  *Poal, el  
*NT1  *Sidamon  
*NT1  *Torregrossa  
*NT1  *Vila-sana  
*NT1  *Vilanova de Bellpuig  
*RT  *àmbit de Ponent  

pla de carreteres  
USE  planificació de transports (4806) 

Pla de Colombo  
SN  Pla per al desenvolupament econòmic i social 

cooperatiu a l’Àsia i el Pacífic.  
MT  7621 organitzacions mundials  
BT1  organització mundial  

pla de desenvolupament  
MT  1606 política econòmica  
UF  planificació del desenvolupament  
UF  programa de desenvolupament  
UF  projecte de desenvolupament  
BT1  planificació econòmica  
RT  avaluació de projectes  
*RT  *àmbit de l’Alt Pirineu i Aran  
*RT  *àmbit de les comarques centrals  
*RT  *àmbit de les comarques gironines  
*RT  *àmbit de les Terres de l’Ebre  
*RT  *àmbit de Ponent  
*RT  *àmbit del Camp de Tarragona  
*RT  *àmbit metropolità  
RT  pla de desenvolupament agrícola  
RT  programa d’actuació  

pla de desenvolupament agrícola  
MT  5606 política agrària  
UF  pla de millora material  
BT1  política agrària comuna  
NT1  pla agroambiental  
NT1  projecte agrícola  
RT  desenvolupament integrat  
RT  jove agricultor  
RT  modernització de l’explotació agrària  
RT  pla de desenvolupament  

pla de finançament  
MT  2426 finançament i inversió  
UF  programa de finançament  
BT1  política de finançament  

BT2  finançament  
RT  planificació econòmica  

*Pla de l’Estany  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*NT1  *Banyoles  
*NT1  *Camós  
*NT1  *Cornellà del Terri  
*NT1  *Crespià  
*NT1  *Esponellà  
*NT1  *Fontcoberta  

*NT1  *Palol de Revardit  
*NT1  *Porqueres  
*NT1  *Sant Miquel de Campmajor  
*NT1  *Serinyà  
*NT1  *Vilademuls  
*RT  *àmbit de les comarques gironines  

*Pla de la Font, Gimenells i el  — (7211+9999) 

pla de millora material  
USE  pla de desenvolupament agrícola (5606) 

pla de pesca  
USE  quota de pesca (5641) 

pla de reestructuració  
USE  reestructuració industrial (6806) 

pla de regadiu  
USE  ordenació hidroagrícola (5621) 

*Pla de Santa Maria, el  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Camp  

pla de transport  
USE  planificació de transports (4806) 

*Pla del Penedès, el  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Penedès  

pla, desbast  
USE  lingot (6411) 

pla nacional  
USE  planificació nacional (1606) 

pla, producte — (6411) 

pla, producte no — (6411) 

pla regional  
USE  planificació regional (1606) 

pla Schuman  
USE  història d’Europa (0811) 

pla social  
USE  política social (2826) 

*Pla Territorial General de Catalunya  
*MT  1606 política econòmica  
*UF  *plans territorials parcials  
*BT1  planificació regional  

*BT2  planificació econòmica  
*NT1  *àmbit de l’Alt Pirineu i Aran  
*NT1  *àmbit de les comarques centrals  
*NT1  *àmbit de les comarques gironines  
*NT1  *àmbit de les Terres de l’Ebre  
*NT1  *àmbit de Ponent  
*NT1  *àmbit del Camp de Tarragona  
*NT1  *àmbit metropolità  
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pla, vidre  
USE  vidre (6811) 

Pla Werner  
USE  Unió Econòmica i Monetària (2411) 

placa de construcció  
USE  panell de construcció (6831) 

placa de matrícula  
USE  matriculació del vehicle (4806) 

*places escolars, demanda de   
*USE  escolarització (3206) 

plaer, embarcació de — (4821) 

plaga  
USE  destrucció de conreus (5216) 

plagues, lluita contra  
USE  tractament fitosanitari (5621) 

plaguicida  
MT  5626 mitjà de producció agrícola  
UF  fungicida  
UF  pesticida  
BT1  producte fitosanitari  

BT2  mitjà de producció agrícola  
RT  contaminació d’origen agrícola  
RT  destrucció de conreus  
RT  manteniment de conreus  
RT  residu d’insecticida  
RT  substància tòxica  

plaguicides, indústria de — (6811) 

plana  
MT  5211 medi natural  
UF  altiplà  
UF  planícia  
*UF  *planura  
BT1  medi geofísic  

plana meridional  
USE  Alföld meridional (7211) 

*Plana, Sant Guim de la  — (7211+9999) 

plana septentrional  
USE  Alföld septentrional (7211) 

plàncton  
MT  5641 pesca  
BT1  recurs halièutic  

plançó  
USE  viver (5626) 

Planejament de l’Educació, Institut Internacio-
nal de — (7606) 

*Planes d’Hostoles, les  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Garrotxa  

planícia  
USE  plana (5211) 

planificació  
USE  planificació econòmica (1606) 

planificació agrària  
USE  política agrària (5606) 

planificació central, economia de  
USE  economia planificada (1621) 

planificació coactiva  
USE  planificació econòmica (1606) 

planificació de despeses comunitàries  
USE  perspectives financeres (1021) 

planificació de l’ocupació  
USE  planificació de la mà d’obra (4406) 

planificació de la mà d’obra  
MT  4406 ocupació  
UF  planificació de l’ocupació  
BT1  política d’ocupació  
RT  necessitat de mà d’obra  

planificació de la pesca  
USE  gestió de la pesca (5641) 

planificació de la producció  
MT  6406 producció  
BT1  política de producció  
NT1  objectiu de producció  
RT  fabricació industrial  
RT  planificació econòmica  
RT  planificació industrial  

planificació de transports  
MT  4806 política de transports  
UF  pla de carreteres  
UF  pla de transport  
BT1  política de transports  
RT  planificació econòmica  

planificació del desenvolupament  
USE  pla de desenvolupament (1606) 

planificació del mercat  
MT  2006 política comercial  
BT1  intervenció en el mercat  

BT2  política comercial  
RT  planificació econòmica  

planificació del territori  
USE  planificació regional (1606) 

planificació econòmica  
MT  1606 política econòmica  
UF  planificació  
UF  planificació coactiva  
UF  planificació imperativa  
UF  planificació indicativa  
UF  programació econòmica  
NT1  pla de desenvolupament  
NT1  planificació nacional  
NT1  planificació regional  

*NT2  *Pla Territorial General de Catalunya  
*NT3  *àmbit de l’Alt Pirineu i Aran  
*NT3  *àmbit de les comarques centrals  
*NT3  *àmbit de les comarques gironines  
*NT3  *àmbit de les Terres de l’Ebre  
*NT3  *àmbit de Ponent  
*NT3  *àmbit del Camp de Tarragona  
*NT3  *àmbit metropolità  

NT1  planificació sectorial  
RT  economia dirigida  
RT  economia planificada  
RT  pla de finançament  
RT  planificació de la producció  
RT  planificació de transports  
RT  planificació del mercat  
RT  planificació financera  
RT  planificació industrial  
RT  política estructural  
RT  projecte d’inversió  

planificació educativa  
MT  3206 educació  
BT1  política educativa  

planificació familiar  
MT  2806 família  
UF  programa de planificació familiar  
NT1  control de natalitat  

NT2  avortament  
NT3  avortament il·legal  
NT3  avortament terapèutic  

NT2  contracepció  
NT2  esterilització  

RT  política demogràfica  
RT  salut reproductiva  

planificació familiar, programa de  
USE  planificació familiar (2806) 

planificació financera  
MT  2436 hisenda pública i política pressupostària  
BT1  política pressupostària  
RT  planificació econòmica  

planificació i programació del pressupost, siste-
ma de  
USE  opció pressupostària (2436) 

planificació imperativa  
USE  planificació econòmica (1606) 

planificació indicativa  
USE  planificació econòmica (1606) 

planificació industrial  
MT  6806 política i estructura industrials  
BT1  política industrial  
RT  economia industrial  
RT  planificació de la producció  
RT  planificació econòmica  
RT  política de producció  
RT  regió industrial  

planificació interregional  
USE  planificació regional (1606) 

planificació nacional  
MT  1606 política econòmica  
UF  pla nacional  
BT1  planificació econòmica  
RT  economia nacional  
RT  pressupost de l’estat  
RT  previsió pressupostària  

planificació regional  
MT  1606 política econòmica  
UF  ordenació regional  
UF  pla regional  
UF  planificació del territori  
UF  planificació interregional  
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BT1  planificació econòmica  
*NT1  *Pla Territorial General de Catalunya  

*NT2  *àmbit de l’Alt Pirineu i Aran  
*NT2  *àmbit de les comarques centrals  
*NT2  *àmbit de les comarques gironines  
*NT2  *àmbit de les Terres de l’Ebre  
*NT2  *àmbit de Ponent  
*NT2  *àmbit del Camp de Tarragona  
*NT2  *àmbit metropolità  

RT  economia regional  
RT  Fons Europeu de Desenvolupament Regional  
RT  inversió regional  
*RT  ordenació del territori  
RT  parc tecnològic  
RT  pol de creixement  
RT  política regional  

planificació rural  
USE  desenvolupament rural (1616) 

planificació sectorial  
MT  1606 política econòmica  
BT1  planificació econòmica  
RT  anàlisi input-output  

planificació social  
USE  política social (2826) 

planificació urbana  
USE  urbanisme (2846) 

planificada, economia — (1621) 

plànol  
MT  3221 documentació  
BT1  document  
RT  cartografia  
RT  urbanisme  

*Planoles  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Ripollès  

*Plans de Sió, els  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Segarra  

*plans territorials parcials  
*USE  *Pla Territorial General de Catalunya (1606) 

planta aquàtica  
MT  5641 pesca  
BT1  recurs halièutic  
NT1  alga  
RT  horticultura  

planta aromàtica  
MT  6006 productes d’origen vegetal  
UF  càmfora  
UF  espècia  
*UF  *espígol  
UF  lavanda  
UF  planta condimentària  
BT1  planta industrial  

RT  aromatitzant  
RT  condiment  
RT  oli essencial  

planta condimentària  
USE  planta aromàtica (6006) 

planta de fibra  
USE  planta tèxtil (6006) 

planta elèctrica  
MT  6621 indústries nuclear i elèctrica  
UF  central de carbó  
UF  central de fuel  
UF  central elèctrica  
UF  central geotèrmica  
UF  central hidroelèctrica  
UF  estació energètica  
BT1  indústria elèctrica  
RT  central nuclear  
RT  emplaçament de central energètica  

planta energètica  
USE  conreu energètic (5631) 

planta farratgera  
MT  6006 productes d’origen vegetal  
NT1  alfals  
NT1  trèvol  
RT  aliment per al bestiar  
RT  cereal farratger  
RT  conreu farratger  
RT  farratge  
RT  remolatxa farratgera  

planta incineradora  
USE  incineració de residus (5206) 

planta industrial  
MT  6006 productes d’origen vegetal  
NT1  canya de sucre  
NT1  llúpol  
NT1  planta aromàtica  
NT1  planta medicinal  
NT1  tabac  
RT  conreu industrial  

planta medicinal  
MT  6006 productes d’origen vegetal  
BT1  planta industrial  
RT  medicament  
RT  medicina natural  

planta modificada genèticament  
USE  planta transgènica (6411) 

planta nociva  
MT  5211 medi natural  
UF  mala herba  
BT1  flora  

BT2  vida silvestre  

planta oleaginosa  
MT  6006 productes d’origen vegetal  
UF  llavor oleaginosa  
NT1  cacauet  
NT1  colza  
NT1  gira-sol  
NT1  lli oleaginós  
NT1  nou de palma  
NT1  oliva  
NT1  ricí  

NT1  sèsam  
NT1  soia  
RT  conreu oleaginós  
RT  greix vegetal  
RT  molí d’oli  
RT  oleïcultura  
RT  oli vegetal  

planta ornamental  
USE  horticultura (5631) 

planta tèxtil  
MT  6006 productes d’origen vegetal  
UF  planta de fibra  
NT1  cànem  
NT1  cotó  
NT1  jute  
NT1  lli  
NT1  miraguà  
NT1  sisal  
RT  conreu industrial  
RT  fibra tèxtil  
RT  indústria tèxtil  

planta transgènica  
MT  6411 tecnologia i reglamentació tècnica  
UF  planta modificada genèticament  
BT1  organisme modificat genèticament  

BT2  enginyeria genètica  
BT3  biotecnologia  

RT  llavor  
RT  millora de les plantes  
RT  novetat vegetal  
RT  producció vegetal  
RT  reproducció vegetal  

planta tropical  
MT  6006 productes d’origen vegetal  
NT1  cacau  
NT1  cafè  
NT1  te  
RT  conreu tropical  
RT  fruit tropical  
RT  mandioca  
RT  nyam  

planta viva  
MT  5631 activitat agropecuària  
BT1  producció vegetal  

plantació  
SN  Designa un terreny conreat; en general, una ex-

plotació gran. Per plantació forestal, utilitzarem 
“bosc plantat”.  

MT  5621 explotació agrícola del sòl  
BT1  tècnica de conreu  
NT1  replantació  
RT  bosc plantat  
RT  horticultura  
RT  producció vegetal  
RT  reforestació  
RT  viver  

plantació d’arbres  
USE  reforestació (5636) 

plantada, superfície  
USE  superfície agrícola utilitzada (5616) 

plantat, bosc — (5636) 
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plantes, conreu de  
USE  producció vegetal (5631) 

plantes, malaltia de les  
USE  malaltia vegetal (5631) 

plantes, millora de les — (5606) 

plantes, protecció de les  
USE  protecció de la flora (5206) 

plantes, tractament de les  
USE  tractament fitosanitari (5621) 

plantilla laboral  
USE  dimensió de l’empresa (4011) 

*planura  
*USE  plana (5211) 

planxa  
MT  6411 tecnologia i reglamentació tècnica  
UF  laminatge  
UF  làmina  
UF  producte laminat  
BT1  producte pla  

BT2  tecnologia de materials  

planxament, taller de rentatge i de  
USE  bugaderia (6846) 

*plaques, esclerosi en   
*USE  malaltia del sistema nerviós (2841) 

plasma, física del — (3606) 

plàstic  
USE  matèria plàstica (6811) 

plàstic, conreu sota — (5621) 

plàstic, tub  
USE  tub (6411) 

plàstica, matèria — (6811) 

plastificant  
SN  Producte destinat a modificar les propietats me-

càniques i tèrmiques de determinades substàn-
cies sòlides, a fi d’augmentar-ne l’elasticitat, re-
duir-ne la temperatura de fragilitat i facilitar-ne 
la manipulació.  

MT  6811 química  
BT1  paraquímica  
RT  matèria plàstica  

plàstiques, arts  
USE  belles arts (2831) 

plàstiques, indústria de matèries — (6811) 

plàstiques, producció de matèries  
USE  indústria de matèries plàstiques (6811) 

plat congelat  
USE  aliment preparat (6026) 

plat preparat  
USE  aliment preparat (6026) 

plata  
MT  6816 metal·lúrgia i siderúrgia  
BT1  metall preciós  

BT2  metall  

plataforma continental  
SN  Llit i subsòl de les aigües submarines adjacents 

a les costes, on l’estat riberenc exerceix drets de 
sobirania per a l’explotació dels recursos.  

MT  5211 medi natural  
BT1  fons marí  

BT2  medi marí  
BT3  medi aquàtic  

BT4  entorn físic  
RT  espai marítim  

plataforma d’extracció  
USE  instal·lació al mar (6616) 

plataforma de càrrega a mar obert  
USE  instal·lació al mar (6616) 

plataforma de llançament  
USE  instal·lació de llançament (4826) 

plataforma de perforació  
USE  instal·lació al mar (6616) 

plataforma flotant  
USE  instal·lació al mar (6616) 

plataforma petroliera  
USE  instal·lació al mar (6616) 

plataforma política  
USE  programa polític (0411) 

plàtan  
USE  fruit tropical (6006) 

platí  
MT  6816 metal·lúrgia i siderúrgia  
BT1  metall preciós  

BT2  metall  

platina làser  
USE  aparell de reproducció del so (3226) 

plebiscit  
SN  Procediment que permet que un home polític 

al poder demani al conjunt dels ciutadans que li 
manifestin la confiança per mitjà d’un vot.  

MT  0416 procediment electoral i sistema de votació  
BT1  sistema electoral  
RT  democràcia directa  

plec de clàusules generals administratives  
USE  licitació (2006) 

plec de condicions generals  
USE  licitació (2006) 

*Plegamans, Palau-solità i  — (7211+9999) 

plena jurisdicció, recurs de  
USE  recurs contenciós administratiu (1221) 

plena ocupació  
SN  Característica d’un país o d’una regió en què tots 

els qui cerquen feina en troben.  
MT  4406 ocupació  
BT1  política d’ocupació  

plet  
USE  acció judicial (1221) 

Pleven, regió de — (7211) 

pliques, obertura de  
USE  licitació (2006) 

PLO  
USE  Organització per a l’Alliberament de Palesti-

na (7236+7616) 

plom  
MT  6816 metal·lúrgia i siderúrgia  
BT1  metall no ferrós  

BT2  metall  

plom, contaminació pel  
USE  contaminació per metalls (5216) 

plom, gasolina sense — (6616) 

Plovdiv, regió de — (7211) 

pluja  
USE  condicions atmosfèriques (5211) 

pluja àcida  
MT  5216 deterioració del medi ambient  
BT1  degradació del medi ambient  
RT  acidificació  

pluralisme cultural  
MT  2831 cultura i religió  
UF  biculturalisme  
UF  multiculturalisme  
BT1  cultura  
RT  bilingüisme  
RT  política lingüística  

pluralisme dels mitjans de comunicació  
MT  3226 comunicació  
BT1  política de comunicació  
RT  dret de la informació  

pluralisme polític  
USE  democràcia (0406) 

plurilateral, acord  
USE  acord multilateral (0806) 

plurilingüe, diccionari  
USE  diccionari multilingüe (3221) 

plurilingüe, programa comunitari  
USE  televisió europea (3226) 

plurilingüe, transmissió televisiva  
USE  televisió europea (3226) 

plurilingüisme  
USE  multilingüisme (3611) 

plurinominal, elecció  
USE  elecció per llistes (0416) 

pluriocupació  
MT  4406 ocupació  
UF  activitat complementària  
BT1  estructura de l’ocupació  
RT  acumulació de rendes  
RT  renda complementària  
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pluripartidisme  
USE  multipartidisme (0406) 

pluripartidista, democràcia  
USE  multipartidisme (0406) 

plus familiar  
USE  prestació familiar (2836) 

plusvàlua, impost de — (2446) 

plusvàlua, impost sobre la  
USE  impost de plusvàlua (2446) 

plutoni  
MT  6621 indústries nuclear i elèctrica  
BT1  matèria radioactiva  

BT2  energia nuclear  
RT  element químic  
RT  metall no ferrós  

pluviositat  
USE  condicions atmosfèriques (5211) 

Plzeň  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions de la República Txeca  

PMA  
USE  Programa Mundial d’Aliments (7606) 

PMD  
USE  país menys desenvolupat (1611) 

PME  
USE  petita i mitjana empresa (4011) 

PMI  
USE  petita i mitjana indústria (6806) 

(PMID), programa marc d’investigació i desen-
volupament  
USE  programa marc d’IDT (6416) 

(PMIDT), programa marc d’investigació i desen-
volupament tecnològic  
USE  programa marc d’IDT (6416) 

PNB  
USE  producte nacional brut (1626) 

PNB, contribució — (1021) 

pneumàtic  
MT  6811 química  
UF  cambra d’aire  
BT1  indústria del cautxú  

BT2  indústria química  
RT  equipament del vehicle  

pneumàtica, màquina — (6821) 

pneumoconiosi  
USE  malaltia professional (4416) 

PNUD  
USE  Programa de les Nacions Unides per al Des-

envolupament (7606) 

(PNUEH), Programa de les Nacions Unides per 
als establiments humans  
USE  ONU Hàbitat (7606) 

PNUFID  
USE  Programa de les Nacions Unides per a la Fis-

calització Internacional de Drogues (7606) 

PNUMA  
USE  Programa de les Nacions Unides per al Medi 

Ambient (7606) 

*Poal, el  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Pla d’Urgell  

*Pobla de Cérvoles, la  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Garrigues  

*Pobla de Claramunt, la  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Anoia  

*Pobla de Lillet, la  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Berguedà  

*Pobla de Mafumet, la  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Tarragonès  

*Pobla de Massaluca, la  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Terra Alta  

*Pobla de Montornès, la  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Tarragonès  

*Pobla de Segur, la  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Pallars Jussà  

població aborigen  
USE  població autòctona (2816) 

població activa  
SN  Conjunt de persones en edat de treballar que 

fan o declaren que cerquen una activitat remu-
nerada.  

MT  4411 mercat laboral  
UF  força de treball  
BT1  mà d’obra  
NT1  aturat  
NT1  població activa ocupada  
NT1  població en edat laboral  
RT  població activa agrària  

població activa agrària  
MT  5616 sistema d’explotació agrària  
UF  població activa rural  
NT1  agricultor  
NT1  agricultora  
NT1  cap d’explotació agrària  
NT1  jove agricultor  
NT1  mà d’obra agrícola  
RT  població activa  
RT  població rural  

població activa ocupada  
SN  Conjunt de la població activa sense els deso-

cupats.  
MT  4411 mercat laboral  
BT1  població activa  

BT2  mà d’obra  

població activa rural  
USE  població activa agrària (5616) 

població autòctona  
MT  2816 demografia i població  
UF  aborigen  
UF  esquimal  
UF  indi  
UF  indígena  
UF  població aborigen  
UF  població indígena  
UF  tribu aborigen  
BT1  composició de la població  
RT  grup ètnic  
RT  protecció de les minories  

població, cens de — (2816) 

població, composició de la — (2816) 

població, concentració de la — (2816) 

població, creixement de la — (2816) 

Població de les Nacions Unides, Fons de — 
(7606) 

població, densitat de — (2816) 

població, dinàmica de la — (2816) 

població, distribució geogràfica de la — (2816) 

població en edat laboral  
MT  4411 mercat laboral  
UF  edat d’admissió al treball  
BT1  població activa  

BT2  mà d’obra  
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població, envelliment de la — (2816) 

població escolar  
USE  alumnat (3216) 

població, estructura de la  
USE  composició de la població (2816) 

població, evacuació de la — (0431) 

Població, Fons de les Nacions Unides per a Acti-
vitats en matèria de  
USE  Fons de Població de les Nacions Unides 

(7606) 

Població i Desenvolupament, Comissió de  
USE  comissió tècnica ONU (7606) 

població indígena  
USE  població autòctona (2816) 

població laboral femenina  
USE  mà d’obra femenina (4411) 

població, llum de  
USE  dispositiu de senyalització (4811) 

població, moviment de la  
USE  dinàmica de la població (2816) 

població mundial  
MT  2816 demografia i població  
BT1  anàlisi demogràfica  

BT2  demografia  

població no activa  
MT  4411 mercat laboral  
UF  inactivitat laboral  
BT1  mà d’obra  
RT  atur  

població, piràmide de  
USE  distribució per edats (2816) 

població, previsió de  
USE  previsió demogràfica (2816) 

població, protecció de la  
USE  protecció civil (0431) 

població, reemplaçament de la  
USE  reemplaçament generacional (2816) 

població rural  
MT  2816 demografia i població  
BT1  distribució geogràfica de la població  
NT1  llar agrícola  
RT  aglomeració rural  
RT  classe camperola  
RT  comunitat rural  
RT  hàbitat rural  
RT  població activa agrària  

població, trasllat de — (2811) 

població urbana  
MT  2816 demografia i població  
BT1  distribució geogràfica de la població  
RT  comunitat urbana  
RT  hàbitat urbà  
RT  urbanització  
RT  zona urbana  

poble  
USE  aglomeració rural (2846) 

*Poble (institució), Defensor del   
*USE  defensor del poble (0436) 

poble CE, reclamació davant el defensor del  
USE  reclamació davant el defensor del poble eu-

ropeu (1016) 

poble CE, recurs davant el defensor del  
USE  reclamació davant el defensor del poble eu-

ropeu (1016) 

poble, defensor del — (0436) 

poble europeu, defensor del — (1006) 

poble europeu, reclamació davant el defensor 
del — (1016) 

Pobles, Carta Africana dels Drets Humans i 
dels — (1236) 

*Poblet, Vimbodí i  — (7211+9999) 

Pobo, Valedor do  
USE  defensor del poble (0436) 

*Poboleda  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Priorat  

pobre  
USE  pobresa (1626) 

pobre, nou  
USE  pobresa (1626) 

pobre, país  
USE  país menys desenvolupat (1611) 

pobre, treballador — (4411) 

pobresa  
MT  1626 comptabilitat nacional  
UF  indigent  
UF  lluita contra la pobresa  
UF  necessitat  
UF  nou pobre  
UF  pauperisme  
UF  pobre  
BT1  distribució de la renda  

BT2  renda  
NT1  mendicitat  
RT  ajuda a les persones necessitades  
RT  desnutrició  
RT  ingrés mínim de subsistència  
RT  microcrèdit  
RT  persona sense sostre  
RT  quart món  
RT  subproletariat  
RT  treballador pobre 

*pobresa, bossa de   
*USE  quart món (2821) 

pobresa, lluita contra la  
USE  pobresa (1626) 

poda  
USE  manteniment de conreus (5621) 

poder  
USE  mandat (1211) 

poder, abús de — (1211) 

poder adjudicador  
USE  adjudicació de contracte administratiu (2006) 

poder adquisitiu  
MT  1626 comptabilitat nacional  
UF  poder de compra  
BT1  renda  
NT1  paritat de poder adquisitiu  
RT  augment salarial  
RT  consum  
RT  cost de la vida  
RT  índex de preus  
RT  salari mínim  

poder adquisitiu, paritat de — (1626) 

poder constituït  
USE  poders públics (0406) 

poder consultiu  
MT  0406 marc polític  
BT1  poder polític  
*NT1  *Comissió Jurídica Assessora  
*NT1  *Consell Consultiu de la Generalitat  
RT  competències del parlament  
RT  Parlament Europeu  

poder d’apreciació  
MT  0406 marc polític  
BT1  poder polític  
RT  comissió d’investigació  

poder d’execució  
MT  0406 marc polític  
BT1  poder polític  
RT  Comissió Europea  
RT  comitologia  
RT  competències de l’Executiu  
RT  poder executiu  
RT  potestat reglamentària  

poder d’iniciativa  
MT  0406 marc polític  
UF  dret d’iniciativa  
BT1  poder polític  
RT  Comissió Europea  
RT  Consell de la Unió Europea  
RT  iniciativa legislativa  

poder de compra  
USE  poder adquisitiu (1626) 

poder de control  
MT  0406 marc polític  
UF  autoritat de control  
BT1  poder polític  
NT1  instància de control  
RT  Comissió Europea  
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RT  Consell de la Unió Europea  
RT  comissió d’investigació  
RT  competències del parlament  
RT  control administratiu  
RT  control parlamentari  
RT  Parlament Europeu  

poder de decisió  
MT  0406 marc polític  
UF  poder decisori  
BT1  poder polític  
RT  Consell de la Unió Europea  
RT  competències de l’Executiu  
RT  presa de decisions  

poder de negociació  
MT  0406 marc polític  
BT1  poder polític  
RT  acord internacional  

poder de nomenament  
MT  0406 marc polític  
BT1  poder polític  

poder de ratificació  
MT  0406 marc polític  
BT1  poder polític  
RT  acord internacional  
RT  competències externes CE  
RT  ratificació d’un acord  

poder de vet  
USE  vet (0406) 

poder decisori  
USE  poder de decisió (0406) 

poder del parlament  
USE  competències del parlament (0421) 

poder, desviació de  
USE  abús de poder (1211) 

poder discrecional  
MT  0406 marc polític  
BT1  poder polític  
RT  administració pública  

poder executiu  
MT  0406 marc polític  
BT1  separació de poders  

BT2  filosofia política  
RT  poder d’execució  
RT  relació legislatiu-executiu  

poder judicial  
MT  0406 marc polític  
UF  Consell General del Poder Judicial  
BT1  separació de poders  

BT2  filosofia política  
RT  sistema judicial  

Poder Judicial, Consell General del  
USE  poder judicial (0406) 

poder legislatiu  
MT  0406 marc polític  
BT1  separació de poders  

BT2  filosofia política  
RT  competències del parlament  
RT  legislació  
RT  procediment legislatiu  

RT  relació legislatiu-executiu  

poder legislatiu-poder executiu, relació  
USE  relació legislatiu-executiu (0431) 

poder local  
USE  administració local (0436) 

poder, personalització del — (0431) 

poder polític  
MT  0406 marc polític  
NT1  poder consultiu  

*NT2  *Comissió Jurídica Assessora  
*NT2  *Consell Consultiu de la Generalitat  

NT1  poder d’apreciació  
NT1  poder d’execució  
NT1  poder d’iniciativa  
NT1  poder de control  

NT2  instància de control  
NT1  poder de decisió  
NT1  poder de negociació  
NT1  poder de nomenament  
NT1  poder de ratificació  
NT1  poder discrecional  
NT1  vet  
RT  competència institucional  
RT  concentració de poders  
RT  separació de poders  

poder pressupostari  
MT  2441 pressupost  
UF  autoritat pressupostària  
BT1  procediment pressupostari  
RT  Parlament Europeu  

poders central, regional o local, relació entre els  
USE  relació estat-entitats territorials (0431) 

poders, concentració de — (0431) 

poders, conflicte de  
USE  conflicte de competències (0431) 

poders del PE  
USE  competències del PE (1006) 

poders, delegació de — (0436) 

Poders Locals, Conferència Europea de  
USE  Congrés de Poders Locals i Regionals d’Eu-

ropa (7611) 

Poders Locals i Regionals d’Europa, Conferència 
Permanent de  
USE  Congrés de Poders Locals i Regionals d’Eu-

ropa (7611) 

Poders Locals i Regionals d’Europa, Congrés 
de — (7611) 

poders públics  
SN  L’utilitzarem per a les autoritats o òrgans de l’es-

tat o de les col·lectivitats territorials en conjunt.  
MT  0406 marc polític  
UF  autoritat pública  
UF  autoritats de l’estat  
UF  poder constituït  
BT1  institució política  
RT  administració pública  
RT  partenariat públic-privat  

poders públics, intervenció dels  
USE  política d’intervenció (1606) 

poders, separació de — (0406) 

poders, votació per — (0416) 

Podlàquia, voivodat de — (7211) 

Podravska  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions d’Eslovènia  

poeta  
USE  professió literària (2831) 

*Pohjois-Suomi  
*USE  Lapònia (7211) 

Pohnpei  
USE  Estats Federats de Micronèsia (7226+7231) 

Poitou-Charentes  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions de França  

pol d’expansió  
USE  pol de creixement (1611) 

pol de creixement  
MT  1611 creixement econòmic  
UF  pol d’expansió  
UF  pol de desenvolupament  
BT1  desenvolupament econòmic  
RT  desenvolupament industrial  
RT  desenvolupament regional  
RT  planificació regional  
RT  zona franca industrial  

pol de desenvolupament  
USE  pol de creixement (1611) 

*Pol de Mar, Sant  — (7211+9999) 

pol Nord  
USE  Àrtida (5211) 

pol Sud  
USE  Antàrtida (5211) 

polar àrtic, cercle  
USE  Àrtida (5211) 

polar, regió — (5211) 

pòlder  
USE  terra recuperada (5621) 

poliamida  
USE  tèxtil sintètic (6841) 

policia  
MT  0431 vida política i seguretat pública  
UF  Cos Nacional de Policia  
UF  cossos de seguretat de l’estat  
UF  forces d’ordre públic  
UF  policia nacional  
BT1  ordre públic  

BT2  seguretat pública  
*NT1  *comissaria de policia  
*NT1  *Escola de Policia de Catalunya  
NT1  policia autonòmica  
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*NT1  *policia de l’estat  
NT1  policia de proximitat  
NT1  policia local  
*RT  cooperació policíaca  
*RT  *denúncia per agressió  
RT  Escola Europea de Policia  
RT  Europol  
RT  missió de policia de la UE  

policia autonòmica  
MT  0431 vida política i seguretat pública  
UF  Ertzaintza  
UF  Mossos d’Esquadra  
*UF  *policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra  
UF  policia regional  
BT1  policia  

BT2  ordre públic  
BT3  seguretat pública  

*policia, comissaria de  — (0431) 

Policia, Cos Nacional de  
USE  policia (0431) 

Policia Criminal (OIPC), Organització Internaci-
onal de  
USE  Interpol (7621) 

policia d’alta mar  
USE  vigilància marítima (1231) 

*Policia de Catalunya, Escola de  — (0431) 

*policia de l’estat  
*MT  0431 vida política i seguretat pública  
*BT1  policia  

*BT2  ordre públic  
*BT3  seguretat pública  

*policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra  
*USE  policia autonòmica (0431) 

policia de la UE, missió de — (1016) 

policia de la Unió Europea, missió de  
USE  missió de policia de la UE (1016) 

policia de proximitat  
MT  0431 vida política i seguretat pública  
BT1  policia  

BT2  ordre públic  
BT3  seguretat pública  

RT  zona urbana desfavorida  

Policia, Escola Europea de — (1016) 

policia judicial  
MT  1226 organització de la justícia  
BT1  professió jurídica  
RT  dret penal  
RT  procediment penal  

policia local  
MT  0431 vida política i seguretat pública  
UF  policia municipal  
BT1  policia  

BT2  ordre públic  
BT3  seguretat pública  

policia militar  
USE  força de natura militar (0821) 

policia municipal  
USE  policia local (0431) 

policia nacional  
USE  policia (0431) 

*policia, oficina de serveis de la   
*USE  *comissaria de policia (0431) 

Policia, Oficina Europea de  
USE  Europol (1016) 

policia regional  
USE  policia autonòmica (0431) 

policia sanitària  
USE  control sanitari (2841) 

policíac, control — (0431) 

policíaca, cooperació — (0811) 

policíaca de la UE, operació  
USE  missió de policia de la UE (1016) 

policíaca de la Unió Europea, operació  
USE  missió de policia de la UE (1016) 

policíaca i duanera a la Unió Europea, cooperació  
USE  cooperació policíaca UE (1016) 

policíaca UE, cooperació — (1016) 

policial de la UE, operació  
USE  missió de policia de la UE (1016) 

policial de la Unió Europea, operació  
USE  missió de policia de la UE (1016) 

policial UE, cooperació  
USE  cooperació policíaca UE (1016) 

policial UE, òrgan de cooperació judicial i — 
(1016) 

policlínica  
USE  establiment hospitalari (2841) 

*policonreu  
*USE  policultura (5621) 

*policultiu  
*USE  policultura (5621) 

policultura  
SN  Conreu simultani de diversos productes agríco-

les en parcel·les diferents d’una mateixa explo-
tació agrícola.  

MT  5621 explotació agrícola del sòl  
*UF  *policonreu  
*UF  *policultiu  
BT1  sistema de conreu  

*Policy, High Representative for the Common Fo-
reign and Security   
*USE  alt representant per a la PESC (1016) 

poliesportiu  
USE  instal·lació esportiva (2826) 

polièster  
USE  matèria plàstica (6811) 

polietilè  
USE  matèria plàstica (6811) 

poligàmia  
MT  2806 família  
BT1  situació familiar  

polígon comercial  
USE  polígon industrial (6806) 

polígon empresarial  
USE  polígon industrial (6806) 

polígon industrial  
MT  6806 política i estructura industrials  
UF  parc artesanal  
UF  parc comercial  
UF  parc empresarial  
UF  parc industrial  
UF  polígon comercial  
UF  polígon empresarial  
UF  zona industrial  
BT1  política industrial  
RT  implantació d’activitat  

polímer  
MT  6811 química  
BT1  matèria plàstica  

BT2  indústria de matèries plàstiques  
BT3  indústria química bàsica  

BT4  indústria química  
RT  polímer especial  

polímer especial  
MT  6411 tecnologia i reglamentació tècnica  
BT1  material avançat  
RT  polímer  

polimetàl·lic, nòdul  
USE  recurs mineral submarí (5211) 

Polinèsia  
MT  7226 Àsia-Oceania  
BT1  Oceania  
NT1  Hawaii  
NT1  illes Cook  
NT1  Niue  
NT1  Samoa  
NT1  Samoa Americana  
NT1  Tokelau  
NT1  Tonga  
NT1  Tuvalu  
RT  illes Pitcairn  
RT  Polinèsia Francesa  
RT  Wallis i Futuna  

Polinèsia Francesa  
MT  7231 geografia econòmica  
MT  7241 països i territoris d’ultramar  
UF  arxipèlag de la Societat  
UF  illa Clipperton  
UF  illes australs  
UF  illes Gambier  
UF  illes Marqueses  
UF  illes Tuamotu  
UF  Tahití  
UF  territori de la Polinèsia Francesa  
BT1  país de la Comunitat del Pacífic  
BT1  PTU francesos  
RT  Polinèsia  
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Polinèsia Francesa, territori de la  
USE  Polinèsia Francesa (7231+7241) 

*Polinyà  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Vallès Occidental  

polipropilè  
USE  matèria plàstica (6811) 

pòlissa d’assegurança  
MT  2431 assegurances  
UF  contracte d’assegurança  
BT1  assegurança  
NT1  indemnització de l’assegurança  
NT1  prima d’assegurança  
NT1  risc cobert  
NT1  sinistre  
RT  contracte  

politècnica, escola  
USE  ensenyament superior (3211) 

polític  
MT  0431 vida política i seguretat pública  
UF  classe política  
UF  estadista  
UF  personatge polític  
BT1  política  
RT  cap d’estat  

polític, arbitratge — (0431) 

polític, asil — (1231) 

polític, canvi de règim — (0406) 

*polític, capteniment   
*USE  comportament polític (0431) 

polític, centre — (0411) 

polític, club — (0411) 

polític, comportament — (0431) 

polític, corrent  
USE  tendència política (0411) 

polític, dret  
USE  dret constitucional (1206) 

polític, escàndol  
USE  moralitat de la classe política (0431) 

polític, estatut — (0816) 

polític, exili  
USE  refugiat polític (0431) 

polític, grup  
USE  grup parlamentari (0421) 

polític i de seguretat, comitè — (1016) 

polític, militant — (0411) 

polític, parentiu  
USE  parentiu d’afinitat (2806) 

polític, partit  
USE  partits polítics (0411) 

polític, personatge  
USE  polític (0431) 

polític, pluralisme  
USE  democràcia (0406) 

polític, poder — (0406) 

polític, pres — (0431) 

polític, principi  
USE  filosofia política (0406) 

polític, programa — (0411) 

polític, refugiat — (0431) 

polític, règim — (0406) 

polític, segrest — (0431) 

polític, sistema  
USE  règim polític (0406) 

polític, sol·licitud d’asil  
USE  asil polític (1231) 

política  
MT  0431 vida política i seguretat pública  
UF  vida política  
NT1  alternança política  
NT1  bipolarització  
NT1  càrrec públic  

*NT2  *cessament de càrrec públic  
*NT2  *incompatibilitat de càrrec públic  

NT1  coalició política  
NT1  cohabitació política  
NT1  comportament polític  

NT2  moralitat de la classe política  
NT2  participació política  
NT3  despolitització  

NT2  personalització del poder  
NT1  concentració de poders  
NT1  crisi política  

NT2  arbitratge polític  
NT2  dimissió del Govern  
NT2  dissolució del parlament  
NT2  reajust ministerial  

NT1  cultura política  
NT1  estatus de l’elegit  
NT1  grup d’interès  
NT1  majoria política  
NT1  minoria política  

NT2  partit frontissa  
NT1  motivació política  
NT1  oposició política  

NT2  govern a l’ombra  
NT2  líder de l’oposició  

NT1  polític  
NT1  propaganda política  
NT1  reforma política  
NT1  relació legislatiu-executiu  
NT1  representació política  
NT1  responsabilitat política  
NT1  situació política  
RT  ciència política  

RT  cooperació política  
RT  eleccions  
RT  ideologia política  
RT  organització dels partits  
RT  premsa política  

política, afiliació — (0411) 

política, agitació — (0431) 

política agrària  
MT  5606 política agrària  
UF  desenvolupament agrari  
UF  planificació agrària  
UF  política agrícola  
UF  política agropecuària  
NT1  agricultura sostenible  
NT1  ajuda a l’agricultura  
NT1  control de la qualitat dels productes agrícoles  
NT1  dret agrari  
NT1  economia agrària  
NT1  investigació agronòmica  

NT2  estació experimental agrícola  
NT2  granja pilot  
NT2  millora de les plantes  

NT1  legislació fitosanitària  
NT2  control fitosanitari  

NT1  legislació veterinària  
NT2  inspecció veterinària  

NT1  mecanització agrària  
NT1  mercat agrari  

NT2  mercat agrari comunitari  
NT1  òrgan de representació agrària  
NT1  política agrària nacional  
NT1  política agrària regional  

NT2  agricultura de muntanya  
NT2  agricultura mediterrània  
NT2  zona agrària amb imperatius mediambi-

entals  
NT2  zona agrària desfavorida  

NT1  política sobre la propietat agrària  
NT1  reforma agrària  
NT1  situació de l’agricultura  
RT  cooperació agrícola  
RT  Fons Internacional per al Desenvolupament 

Agrícola  
RT  intercanvi agrícola  
RT  organisme d’intervenció  
RT  política d’estructuració agrària  
RT  política estructural  
RT  preu agrari  

política agrària comuna  
MT  5606 política agrària  
UF  Europa verda  
UF  mercat comú agrícola  
UF  PAC  
UF  política agrícola comuna  
NT1  organització comuna de mercat  

NT2  ajuda per hectàrea  
NT2  comitè agrícola CE  
NT2  subvenció complementària de productes  

NT1  pla de desenvolupament agrícola  
NT2  pla agroambiental  
NT2  projecte agrícola  

NT1  política monetària agrícola  
NT2  import compensatori monetari  
NT2  sosteniment dels preus agraris  
NT2  tipus de canvi representatiu  

NT1  reforma de la PAC  
NT2  model agrari europeu  

NT1  règim de pagament únic  
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RT  FEOGA  
RT  gravamen compensatori  
RT  mercat agrari comunitari  
RT  política agrària regional  
RT  política comunitària  
RT  política d’estructuració agrària  
RT  política de producció agrícola  
RT  política de suport  
RT  política regional comunitària  
RT  preferència comunitària  
RT  preu agrari  
RT  regularització del mercat  
RT  situació de l’agricultura  

política agrària nacional  
MT  5606 política agrària  
BT1  política agrària  

política agrària regional  
MT  5606 política agrària  
BT1  política agrària  
NT1  agricultura de muntanya  
NT1  agricultura mediterrània  
NT1  zona agrària amb imperatius mediambientals  
NT1  zona agrària desfavorida  
RT  cooperació regional  
RT  política agrària comuna  
RT  política regional  
RT  política regional comunitària  
RT  regió econòmica  

política agrícola  
USE  política agrària (5606) 

política agrícola comuna  
USE  política agrària comuna (5606) 

política agromonetària  
USE  política monetària agrícola (5606) 

política agropecuària  
USE  política agrària (5606) 

política alimentària  
MT  2841 sanitat  
BT1  nutrició  

política, alternança — (0431) 

política ambiental  
USE  política de medi ambient (5206) 

política aranzelària  
MT  2011 política aranzelària  
UF  política duanera  
NT1  acord aranzelari  
NT1  aranzel preferencial  
NT1  contingent aranzelari  
NT1  exempció aranzelària  
NT1  franquícia duanera  
NT1  harmonització duanera  
NT1  negociació aranzelària  

NT2  Llei d’Expansió Comercial  
NT2  Ronda de Doha  
NT2  Ronda de l’Uruguai  
NT2  Ronda de Tòquio  
NT2  Ronda Dillon  
NT2  Ronda Kennedy  

NT1  reducció aranzelària  
NT1  reembors de drets duaners  
NT1  restabliment de drets de duana  
NT1  supressió dels drets de duana  

NT1  suspensió dels drets de duana  
NT1  unió duanera  
NT1  zona de lliure comerç  
RT  Organització Mundial de Duanes  
RT  política comercial  
RT  proteccionisme  

política aranzelària comuna  
MT  2011 política aranzelària  
UF  política duanera comuna  
NT1  aranzel duaner comú  

NT2  TARIC  
NT1  gravamen compensatori  
NT1  territori duaner CE  
NT1  trànsit comunitari  
RT  clàusula de salvaguarda  
RT  obstacle aranzelari  
RT  política comercial comuna  

política, associació  
USE  partits polítics (0411) 

política audiovisual  
MT  3226 comunicació  
BT1  política de comunicació  
NT1  espai audiovisual europeu  
NT1  lliure circulació de programes  
NT1  pirateria audiovisual  

política bancària  
MT  2416 institucions financeres i de crèdit  
BT1  activitat bancària  
RT  desregulació  

política carbonera  
MT  6611 indústries carbonera i minera  
UF  política del carbó  
BT1  indústria carbonera  
RT  política energètica  

política, ciència — (3611) 

política científica  
USE  política d’investigació (6416) 

política, classe  
USE  polític (0431) 

política, coalició — (0431) 

política, cohabitació — (0431) 

política comercial  
MT  2006 política comercial  
UF  règim d’intercanvis  
NT1  accés al mercat  
NT1  ampliació del mercat  
NT1  comerç d’estat  
NT1  comerç equitatiu  
NT1  comerç exterior  
NT1  comerç interior  
NT1  intervenció en el mercat  

NT2  planificació del mercat  
NT2  protecció del mercat  
NT2  sosteniment del mercat  
NT3  compra d’intervenció  
NT3  estoc conjuntural  
NT3  estoc d’intervenció  
NT3  retirada del mercat  

NT2  vigilància del mercat  
NT1  liberalització del mercat  
NT1  organisme d’intervenció  

NT1  organització del mercat  
NT1  preferències generalitzades  
NT1  promoció del comerç  

NT2  cambra de comerç i d’indústria  
NT1  reglamentació comercial  

NT2  horari comercial  
NT2  llicència comercial  
NT2  tràfic il·lícit  

NT1  regulació de transaccions  
NT1  regularització del mercat  
RT  acord comercial  
RT  clàusula de salvaguarda  
RT  cooperació comercial  
RT  oferta i demanda  
RT  política aranzelària  

política comercial comuna  
MT  2006 política comercial  
NT1  acord preferencial  
NT1  exclusió del tracte CE  
NT1  intercanvi extracomunitari  
NT1  intercanvi intracomunitari  
NT1  mecanisme complementari dels intercanvis  
NT1  Nimexe  
NT1  preferència comunitària  
RT  aranzel preferencial  
RT  GATT  
RT  organització comuna de mercat  
RT  política aranzelària comuna  
RT  política comunitària  
RT  preferències generalitzades  
RT  procediment antisubvenció  
RT  unió duanera  

política comuna de preus  
MT  2451 preus  
UF  preu comunitari  
UF  preu comú  
BT1  política de preus  
RT  organització comuna de mercat  

política comuna de seguretat i defensa  
USE  PESD (1016) 

política comuna de transports  
MT  4806 política de transports  
BT1  política de transports  
RT  política comunitària  

política comunitària  
MT  1016 construcció europea  
BT1  activitat comunitària  

BT2  aprofundiment de la Unió Europea  
NT1  política comunitària-política nacional  

NT2  europeïtzació  
RT  cooperació judicial civil a la Unió Europea  
RT  política agrària comuna  
RT  política comercial comuna  
RT  política comuna de transports  
RT  política comunitària d’investigació  
RT  política comunitària d’ocupació  
RT  política comunitària de medi ambient  
RT  política de competència  
RT  política industrial comunitària  
RT  política pesquera comuna  
RT  política regional comunitària  
RT  política social europea  
RT  Unió Econòmica i Monetària  

política comunitària d’investigació  
MT  6416 investigació i propietat intel·lectual  
UF  programa comú d’investigació  



477 política d’importació  

BT1  política d’investigació  
NT1  Comitè d’Investigació Científica i Tècnica  
RT  Centre Comú d’Investigació  
RT  despesa d’investigació CE  
RT  espai industrial europeu  
RT  política comunitària  

política comunitària d’ocupació  
MT  4406 ocupació  
UF  política laboral comunitària  
BT1  política d’ocupació  
NT1  Comitè d’Ocupació (CE)  
NT1  dret d’establiment  
NT1  estratègia europea d’ocupació  
NT1  lliure circulació de treballadors  
NT1  lliure prestació de serveis  
NT1  reconeixement de les qualificacions profes-

sionals  
RT  política comunitària  
RT  treballador comunitari  

política comunitària de medi ambient  
MT  5206 política del medi ambient  
BT1  política de medi ambient  
RT  política comunitària  

política comunitària-política nacional  
SN  Efectes d’una política comunitària en una de na-

cional i a l’inrevés.  
MT  1016 construcció europea  
UF  política nacional-política comunitària  
BT1  política comunitària  

BT2  activitat comunitària  
BT3  aprofundiment de la Unió Europea  

NT1  europeïtzació  

política, conducta  
USE  comportament polític (0431) 

política conjuntural  
MT  1606 política econòmica  
BT1  política econòmica  
NT1  pla anticrisi  

política, cooperació — (0811) 

política creditícia  
MT  2416 institucions financeres i de crèdit  
UF  durada del crèdit  
UF  import del crèdit  
UF  política de descompte  
UF  venciment del crèdit  
UF  volum del crèdit  
NT1  control del crèdit  
NT1  cost del crèdit  

NT2  bonificació d’interessos  
NT2  interès  

NT1  descompte  
NT1  garantia de crèdit  
NT1  redescompte  
NT1  tipus de descompte  
RT  banc central  
RT  control de liquiditat  
RT  entitat de crèdit  
RT  finançament de la indústria  
RT  inflació  
RT  política econòmica  
RT  política monetària  
RT  solvència  

política, crisi — (0431) 

política, cultura — (0431) 

política cultural  
MT  2831 cultura i religió  
NT1  commemoració  

*NT2  *homenatge  
NT1  creació artística  
NT1  difusió de la cultura  
NT1  excepció cultural  
NT1  indústria cultural  
NT1  manifestació cultural  

NT2  manifestació cultural europea  
NT1  mecenatge  
NT1  museu  
NT1  patrimoni cultural  

NT2  bandera  
NT2  bé cultural  
NT2  comerç d’art  
NT2  costums i tradicions  
*NT2  *festa nacional  
NT2  himne  
NT2  indret històric  
NT2  monument  
NT2  obra d’art  
NT2  patrimoni arquitectònic  

NT1  promoció cultural  
NT1  propietat literària i artística  
NT1  protecció del patrimoni  
NT1  relació cultural  

NT2  intercanvi de joves  
RT  cooperació cultural  
RT  equipament sociocultural  
RT  organització cultural  
RT  política educativa  
RT  premi cultural  
RT  UNESCO  

política d’ajuda a la família  
USE  política familiar (2806) 

política d’ajudes  
MT  0811 política de cooperació  
NT1  ajuda a l’exterior  
NT1  ajuda al desenvolupament  
NT1  ajuda alimentària  
NT1  ajuda bilateral  
NT1  ajuda d’urgència  
NT1  ajuda econòmica  
NT1  ajuda en espècie  
NT1  ajuda financera  
NT1  ajuda multilateral  
NT1  ajuda privada  
NT1  ajuda sanitària  
NT1  assistència educativa  
NT1  cooperant  
NT1  donatiu  
NT1  FED  
NT1  origen de l’ajuda  
NT1  règim d’ajudes  

NT2  ajuda a fons perdut  
NT2  avaluació de l’ajuda  
NT2  beneficiari de l’ajuda  
NT2  condicions de l’ajuda  
NT2  coordinació d’ajudes  
NT2  distribució de l’ajuda  
NT2  finançament de l’ajuda  
NT2  país donant  
NT2  programa d’ajudes  
NT2  suspensió de l’ajuda  
NT2  utilització de l’ajuda  

RT  ajuda internacional  
RT  desenvolupament econòmic  
RT  política de desenvolupament  

política d’armament  
MT  0821 defensa  
NT1  comerç d’armes  
NT1  emmagatzematge d’armes  
NT1  harmonització d’armaments  
NT1  indústria d’armaments  
NT1  política europea d’armament  
NT1  subministrament d’armes  
RT  Conferència sobre el Desarmament a Europa  
RT  control d’armaments  

política d’austeritat  
SN  Control dels costos: reducció de la despesa pú-

blica, control dels ingressos i dels preus.  
MT  1606 política econòmica  
BT1  política econòmica  
RT  inflació  
RT  política salarial  
RT  recessió econòmica  
RT  reducció de salaris  

política d’estructuració agrària  
MT  5611 producció i estructures agràries  
NT1  assignació de terres  
NT1  cessament d’activitat agrícola  
NT1  concentració parcel·lària  
NT1  estructura agrària  
NT1  extensió agrària  

NT2  conseller agrari  
NT1  modernització de l’explotació agrària  
NT1  subsidi d’instal·lació  
NT1  successió de l’explotació agrària  
RT  desenvolupament rural  
RT  FEOGA Orientació  
RT  política agrària  
RT  política agrària comuna  
RT  política regional comunitària  
RT  productivitat agrícola  

política d’exportació  
MT  2006 política comercial  
UF  règim d’exportació  
NT1  control de les exportacions  
NT1  diversificació de les exportacions  
NT1  exacció a l’exportació  
NT1  finançament de les exportacions  

NT2  crèdit a l’exportació  
NT2  desgravació a l’exportació  
NT2  finançament compensatori  
NT2  restitució a l’exportació  
NT2  subvenció a l’exportació  

NT1  ingrés per exportacions  
RT  exportació  
RT  gravamen sobre les exportacions  
RT  indústria exportadora  
RT  llicència d’exportació  
RT  preu d’exportació  
RT  restricció de les exportacions  

política d’importació  
MT  2006 política comercial  
UF  control de les importacions  
UF  règim autònom d’importació  
UF  règim d’importació  
NT1  crèdit a la importació  
NT1  exacció a la importació  
NT1  restitució a la importació  
NT1  substitució de les importacions  
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NT1  vigilància a la importació  
RT  gravamen sobre les importacions  
RT  llicència d’importació  
RT  preu d’importació  
RT  proteccionisme  
RT  restricció de les importacions  

política d’industrialització  
USE  industrialització (6806) 

política d’informació  
MT  3231 informació i tractament de la informació  
NT1  accés a la informació  

NT2  confidencialitat  
NT3  secret d’estat  

NT2  difusió restringida  
NT2  fractura digital  

NT1  centralització de la informació  
NT1  dret de la informació  
NT1  indústria de la informació  
NT1  societat de la informació  
RT  ciència de la informació  

política d’intervenció  
SN  Intervenció de l’estat en determinats sectors eco-

nòmics o socials.  
MT  1606 política econòmica  
UF  intervencionisme públic  
UF  intervenció de l’estat  
UF  intervenció dels poders públics  
UF  intervenció pública  
BT1  política econòmica  
NT1  política de suport  
RT  ajuda pública  
RT  dret públic econòmic  
RT  economia concertada  
RT  estat del benestar  
RT  intervenció en el mercat  
RT  intervenció financera  
RT  mecanisme d’intervenció monetària  
RT  organització comuna de mercat  
RT  política d’inversió  

política d’inversió  
MT  2426 finançament i inversió  
BT1  inversió  
NT1  garantia d’inversions  
NT1  projecte d’inversió  
NT1  promoció d’inversions  
NT1  reglamentació d’inversions  
NT1  renda d’inversió  
RT  ajuda a la inversió  
RT  banc d’inversió  
RT  crèdit a la inversió  
RT  política d’intervenció  
RT  política de l’empresa  
RT  política econòmica  
RT  política estructural  
RT  política industrial  
RT  societat d’inversió  

política d’investigació  
MT  6416 investigació i propietat intel·lectual  
UF  foment de la investigació  
UF  política científica  
UF  política tecnològica  
NT1  centre d’investigació  
NT1  COST  
NT1  Eureka  
NT1  investigació i desenvolupament  
NT1  personal d’investigació  

NT1  política comunitària d’investigació  
NT2  Comitè d’Investigació Científica i Tècnica  

NT1  pressupost d’investigació  
NT1  professió científica  
NT1  programa d’investigació  

NT2  programa marc d’IDT  
NT1  progrés científic  
NT1  projecte d’investigació  
NT1  relació indústria-investigació  
RT  cooperació científica  
RT  economia del coneixement  
RT  elecció de tecnologia  
RT  intercanvi científic  
RT  investigació  
RT  organització de la investigació  
RT  parc tecnològic  
RT  política de producció  
RT  política industrial  

política d’ocupació  
MT  4406 ocupació  
UF  política del treball  
UF  política laboral  
NT1  accés a la professió  
*NT1  *Consell de Treball, Econòmic i Social de Ca-

talunya  
NT1  creació d’ocupació  

NT2  iniciativa local d’ocupació  
NT1  estabilitat laboral  
NT1  Fons Europeu d’Adaptació a la Globalització  
NT1  inserció professional  

NT2  reinserció professional  
NT1  lluita contra l’atur  

NT2  treball compartit  
NT1  manteniment de l’ocupació  
NT1  ocupació reservada  
NT1  permís de treball  
NT1  planificació de la mà d’obra  
NT1  plena ocupació  
NT1  política comunitària d’ocupació  

NT2  Comitè d’Ocupació (CE)  
NT2  dret d’establiment  
NT2  estratègia europea d’ocupació  
NT2  lliure circulació de treballadors  
NT2  lliure prestació de serveis  
NT2  reconeixement de les qualificacions profes-

sionals  
NT1  reconversió de l’ocupació  
NT1  reconversió professional  
RT  empresa d’interès col·lectiu  
RT  mercat laboral  
RT  regulació de l’horari de treball  

política d’ordenació urbana  
USE  urbanisme (2846) 

política de blocs  
MT  0816 equilibri internacional  
BT1  pau  
RT  relació Est-Oest  

política de canvis  
MT  2411 economia monetària  
NT1  control de canvis  
NT1  convertibilitat monetària  
NT1  mercat de canvis  

NT2  divisa  
NT2  mercat lliure  
NT2  mercat reglamentat  

NT1  restricció de canvi 

NT1  tipus de canvi  
NT2  paritat de canvi  
NT2  tipus de canvi flotant  

NT1  tipus de conversió  
RT  dret canviari  
RT  euro  
RT  política de canvis única  
RT  relacions monetàries  

política de canvis única  
MT  2411 economia monetària  
BT1  Unió Econòmica i Monetària  
RT  política de canvis  

política de competència  
MT  4031 competència  
NT1  competència  

NT2  competència internacional  
NT1  lliure competència  
RT  ajuda a les empreses  
RT  ajuda pública  
RT  concentració econòmica  
RT  política comunitària  
RT  propietat industrial  

política de comunicació  
MT  3226 comunicació  
UF  comunicació  
UF  desenvolupament de les comunicacions  
NT1  comunicació de masses  
NT1  consulta pública  
NT1  control de la comunicació  

NT2  censura  
NT2  desinformació  
NT2  monopoli de la informació  

NT1  pluralisme dels mitjans de comunicació  
NT1  política audiovisual  

NT2  espai audiovisual europeu  
NT2  lliure circulació de programes  
NT2  pirateria audiovisual  

NT1  relacions públiques  

política de construcció  
MT  2846 urbanisme i construcció  
NT1  ajuda a la construcció  
NT1  cost de la construcció  
NT1  especulació immobiliària  
NT1  mercat immobiliari  
NT1  permís de construcció  
NT1  promoció immobiliària  
NT1  reglamentació de la construcció  
NT1  seguretat dels edificis  
RT  indústria de la construcció  
RT  obres públiques  

política de consum  
USE  política dels consumidors (2026) 

política de cooperació  
MT  0811 política de cooperació  
NT1  Associació Euromediterrània  
NT1  cooperació agrícola  
NT1  cooperació araboafricana  
NT1  cooperació científica  

NT2  intercanvi científic  
NT1  cooperació comercial  
NT1  cooperació cultural  
NT1  cooperació duanera  
NT1  cooperació econòmica  
NT1  cooperació en matèria d’educació  
NT1  cooperació euroàrab  
NT1  cooperació financera  
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NT1  cooperació industrial  
NT2  acord de complementarietat  

NT1  cooperació internacional  
NT2  cooperació europea  
NT3  integració europea  

NT4  euroescepticisme  
NT4  foment de la idea d’Europa  

NT5  símbol europeu  
NT5  visió d’Europa  

NT4  història d’Europa  
NT4  moviment antieuropeista  
NT4  moviment europeu  

NT1  cooperació judicial  
NT2  espai judicial europeu  

NT1  cooperació jurídica  
NT1  cooperació mediambiental  
NT1  cooperació militar  
NT1  cooperació policíaca  
NT1  cooperació política  

NT2  integració política  
NT3  aproximació de polítiques  

NT1  cooperació regional  
NT1  cooperació Sud-Sud  
NT1  cooperació tècnica  
NT1  cooperació transfronterera  
NT1  país associat  
NT1  país membre  
NT1  país no associat  
NT1  país tercer  

política de creixement  
USE  política de desenvolupament (1606) 

política de defensa  
MT  0821 defensa  
UF  defensa nacional  
UF  política militar  
UF  programa militar  
UF  seguretat nacional  
NT1  base militar  
NT1  ciència militar  
NT1  defensa estratègica  
NT1  despeses de defensa  
NT1  desplegament de forces  
NT1  dissuasió  
NT1  estadística de defensa  
NT1  política europea de defensa  

NT2  força de reacció ràpida  
NT1  pressupost de defensa  
NT1  rearmament  
NT1  secret militar  
RT  acord SALT  
RT  cooperació militar  
RT  relació internacional  

política de defensa comuna  
USE  PESD (1016) 

política de descompte  
USE  política creditícia (2416) 

política de desenvolupament  
MT  1606 política econòmica  
UF  estratègia de desenvolupament  
UF  política de creixement  
BT1  política econòmica  
NT1  desenvolupament sostenible  
NT1  prioritat econòmica  
RT  banc de desenvolupament  
RT  creixement econòmic  
RT  desenvolupament econòmic  
RT  industrialització  

RT  obstacle al desenvolupament  
RT  política d’ajudes  
RT  política sobre la propietat agrària  
RT  subdesenvolupament  

política de distribució  
USE  distribució comercial (2036) 

política de finançament  
MT  2426 finançament i inversió  
BT1  finançament  
NT1  autofinançament  
NT1  finançament de l’empresa  

NT2  capital inicial  
NT1  mode de finançament  
NT1  pla de finançament  
RT  finançament de la indústria  
RT  institució financera  

política de l’empresa  
MT  4006 organització de l’empresa  
NT1  competitivitat  
NT1  cooperació interempresarial  

NT2  acord interempresarial  
NT1  cultura organitzativa  
NT1  deslocalització  
NT1  direcció de l’empresa  

NT2  govern d’empresa  
NT1  economia de l’empresa  
NT1  etiqueta social  
NT1  fundació de l’empresa  
NT1  implantació d’activitat  
NT1  modernització de l’empresa  
NT1  responsabilitat social de l’empresa  
NT1  transferència de l’empresa  
RT  activitat de l’empresa  
RT  ajuda a les empreses  
RT  empresa  
RT  gestió financera  
RT  política d’inversió  
RT  política de producció  
RT  política industrial  
RT  relacions públiques  
RT  subcontractació externa  

política de l’estat  
USE  política governamental (0436) 

política de l’habitatge  
MT  2846 urbanisme i construcció  
UF  construcció d’habitatges  
NT1  assignació d’habitatge  
NT1  millora d’habitatge  
NT1  necessitat d’habitatge  
RT  habitatge  

política de la joventut  
MT  2826 vida social  
BT1  política social  
RT  jove  

política de medi ambient  
MT  5206 política del medi ambient  
UF  gestió del medi ambient  
UF  política ambiental  
UF  política mediambiental  
NT1  cost de la contaminació  
NT1  dret del medi ambient  

NT2  norma mediambiental  
NT3  norma biològica  

NT2  responsabilitat per danys al medi ambient  
NT1  economia del medi ambient  

NT1  educació mediambiental  
NT1  gestió de l’espai  
NT1  gestió de recursos  

NT2  avaluació de recursos  
NT2  explotació de recursos  
NT3  exhauriment de recursos  
NT3  explotació dels fons marins  
NT3  explotació dels mars  
NT3  sobreexplotació de recursos  

NT2  substitució de recursos  
NT1  impacte ambiental  
NT1  indicador ambiental  
NT1  instrument econòmic mediambiental  

NT2  dipòsit per producte contaminant  
NT2  impost ecològic  
NT2  permís de contaminació negociable  

NT1  investigació sobre el medi ambient  
NT2  estadístiques del medi ambient  

NT1  lluita contra el malbaratament  
NT1  política comunitària de medi ambient  
NT1  prevenció de riscs  

NT2  risc industrial  
NT2  risc natural  

NT1  qualitat del medi ambient  
NT1  vigilància del medi ambient  
RT  desenvolupament sostenible  
RT  ecologia  
RT  entorn físic  
RT  moviment ecologista  
RT  política forestal  

política de mercat obert  
USE  control de liquiditat (2411) 

política de natalitat  
MT  2816 demografia i població  
BT1  política demogràfica  

BT2  demografia  
RT  control de natalitat  
RT  família nombrosa  
RT  política familiar  

política de preus  
MT  2451 preus  
UF  règim de preus  
NT1  control de preus  

NT2  congelació de preus  
NT2  fixació de preus màxims  

NT1  diferència de preus  
NT1  estabilitat de preus  
NT1  fixació de preus  

NT2  llista de preus  
NT2  preu autoritzat  
NT2  preu lliure  

NT1  formació de preus  
NT1  harmonització de preus  
NT1  índex de preus  
NT1  indexació de preus  
NT1  política comuna de preus  
NT1  publicitat dels preus  
NT1  regulació de preus  
NT1  sosteniment dels preus  
RT  desregulació  
RT  política econòmica  

política de producció  
MT  6406 producció  
UF  gestió de la producció  
UF  orientació de la producció  
UF  reestructuració de la producció  
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NT1  capacitat de producció  
NT2  economia d’escala  
NT2  excedent de producció  
NT2  producció deficitària  
NT2  sobreproducció  

NT1  creixement de la producció  
NT1  diversificació de la producció  
NT1  especialització de la producció  
NT1  factor de producció  
NT1  millora de la producció  
NT1  mode de producció  
NT1  organització de la producció  

NT2  manipulació  
NT2  manteniment  
NT2  producció contínua  
NT2  producció en cadena  
NT2  producció en massa  
NT2  subcontractació  
NT3  subcontractació externa  

NT1  planificació de la producció  
NT2  objectiu de producció  

NT1  quota de producció  
NT1  repartiment de la producció  
NT1  tècnica de producció  
RT  ajuda a la producció  
RT  economia industrial  
RT  norma de producció  
RT  planificació industrial  
RT  política d’investigació  
RT  política de l’empresa  
RT  política econòmica  
RT  producció industrial  
RT  productivitat  

política de producció agrícola  
MT  5611 producció i estructures agràries  
NT1  agrupació de productors agraris  
NT1  campanya agrícola  
NT1  congelació de terres  
NT1  localització de la producció  
NT1  nomenclatura dels productes agrícoles  
NT1  producció agrícola alternativa  

NT2  utilització alternativa de productes agrícoles  
NT1  reconversió productiva  

NT2  prima per eradicació  
NT2  prima per sacrifici voluntari de bestiar  
NT2  reconversió hortícola  
NT2  reconversió llet-carn  
NT2  reconversió ramadera  

NT1  restitució a la producció  
RT  independència alimentària  
RT  mitjà de producció agrícola  
RT  política agrària comuna  
RT  política de suport  
RT  prevenció de riscs  
RT  producció agrícola  
RT  utilització de les terres  

política de rendes  
SN  Política de repartiment o de redistribució de les 

rendes. No l’hem de confondre amb “política 
salarial”.  

MT  1606 política econòmica  
BT1  política econòmica  
NT1  estabilització de la renda  
NT1  garantia de la renda  
RT  política salarial  
RT  redistribució de la renda  
RT  renda  

política de sanitat  
USE  política sanitària (2841) 

política de seguretat comuna  
USE  PESC (1016) 

política de sosteniment  
USE  política de suport (1606) 

política de suport  
MT  1606 política econòmica  
UF  política de sosteniment  
BT1  política d’intervenció  

BT2  política econòmica  
RT  política agrària comuna  
RT  política de producció agrícola  
RT  règim d’ajudes  
RT  sosteniment dels preus agraris  
RT  suport econòmic  

política de telecomunicació  
MT  3226 comunicació  
BT1  telecomunicació  

BT2  sistema de comunicació  

política de transports  
MT  4806 política de transports  
UF  desenvolupament dels transports  
NT1  dret dels transports  
NT1  economia del transport  
NT1  eix comunitari  
NT1  estadística de transports  
NT1  infraestructura de transports  

NT2  obra de fàbrica  
NT3  pont  
NT3  túnel  

NT1  mercat del transport  
NT1  mobilitat sostenible  
NT1  planificació de transports  
NT1  política comuna de transports  
NT1  seguretat del transport  

NT2  accident de transport  
NT2  seguretat a la carretera  
NT2  seguretat aèria  
NT2  seguretat marítima  

NT1  transport sota precinte duaner  
NT1  Túnel de la Mànega  
RT  desregulació  
RT  organització dels transports  

política de turisme  
MT  2826 vida social  
BT1  turisme  

BT2  lleure  
NT1  estadística de turisme  
RT  desenvolupament regional  
RT  regió turística  

política de vendes  
USE  comercialització (2031) 

política de visats  
MT  1231 dret internacional  
BT1  admissió d’estrangers  

BT2  dret d’estrangeria  
BT3  dret internacional privat  

RT  espai de llibertat, seguretat i justícia  

política deflacionista  
USE  deflació (1606) 

política del carbó  
USE  política carbonera (6611) 

política del Govern  
USE  política governamental (0436) 

política del lleure  
USE  lleure (2826) 

política del treball  
USE  política d’ocupació (4406) 

política dels consumidors  
SN  Política que té com a objectiu defensar els in-

teressos específics dels consumidors tot reco-
neixent-los un determinat nombre de drets fo-
namentals, reduir les desigualtats, lluitar con-
tra pràctiques deslleials, fomentar la salut i la 
seguretat, i millorar el nivell de vida en general.  

MT  2026 consum  
UF  política de consum  
BT1  consumidor  

política demogràfica  
MT  2816 demografia i població  
BT1  demografia  
NT1  política de natalitat  
RT  planificació familiar  

política, discriminació — (1236) 

política, doctrina  
USE  ideologia política (0406) 

política, dreta — (0411) 

política duanera  
USE  política aranzelària (2011) 

política duanera comuna  
USE  política aranzelària comuna (2011) 

política, economia  
USE  ciència econòmica (3611) 

política econòmica  
MT  1606 política econòmica  
UF  gestió econòmica  
UF  opció econòmica  
NT1  assignació de recursos  
NT1  convergència econòmica  

NT2  criteri de convergència  
NT1  deflació  
NT1  desregulació  
NT1  integració econòmica  

NT2  globalització  
NT2  integració industrial  

NT1  liberalisme econòmic  
NT1  política conjuntural  

NT2  pla anticrisi  
NT1  política d’austeritat  
NT1  política d’intervenció  

NT2  política de suport  
NT1  política de desenvolupament  

NT2  desenvolupament sostenible  
NT2  prioritat econòmica  

NT1  política de rendes  
NT2  estabilització de la renda  
NT2  garantia de la renda  

NT1  política estructural  
NT2  ajust estructural  
NT2  infraestructura econòmica  

NT1  proteccionisme  
NT1  reactivació econòmica  
NT1  reconversió econòmica  
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RT  acord econòmic  
RT  conjuntura econòmica  
RT  cooperació econòmica  
RT  coordinació de polítiques UEM  
RT  desenvolupament econòmic  
RT  política creditícia  
RT  política d’inversió  
RT  política de preus  
RT  política de producció  
RT  política energètica  
RT  política financera  
RT  política industrial  
RT  política monetària  
RT  política pressupostària  

política, educació  
USE  educació cívica (3211) 

política educativa  
MT  3206 educació  
UF  educació nacional  
NT1  accés a l’educació  
NT1  alfabetització  
NT1  cost de l’educació  
NT1  democratització de l’educació  
NT1  durada dels estudis  

NT2  abandó escolar  
NT1  educació comparada  
NT1  equivalència de títols  
NT1  escolarització  
NT1  estadística d’educació  
NT1  Eurydice  
NT1  intercanvi escolar  
NT1  legislació escolar  
NT1  planificació educativa  
NT1  pressupost d’educació  
NT1  qualitat de l’ensenyament  
NT1  reconeixement d’estudis  
NT1  reconeixement de títols  
NT1  selecció d’alumnes  
RT  assignació per a estudis  
RT  cooperació en matèria d’educació  
RT  organització de l’ensenyament  
RT  política cultural  

política energètica  
MT  6606 política energètica  
NT1  agroenergia  
NT1  balanç energètic  

NT2  consum d’energia  
NT2  demanda energètica  
NT2  disponibilitat d’energia  
NT2  oferta energètica  
NT2  preu de l’energia  
NT2  producció d’energia  
NT2  proveïment energètic  
NT2  rendiment energètic  
NT2  utilització de l’energia  

NT1  Carta Europea de l’Energia  
NT1  clausura de central energètica  
NT1  combustible substitutiu  

NT2  biocombustible  
NT2  combustible d’alcohol  
NT3  carburol  
NT3  etanol  
NT3  metanol  

NT1  crisi d’energia  
NT1  distribució d’energia  
NT1  diversificació energètica  
NT1  dret de l’energia  

NT2  dret nuclear  

NT1  emmagatzematge de l’energia  
NT2  reserva estratègica  

NT1  emplaçament de central energètica  
NT1  estalvi d’energia  

NT2  horari d’estiu  
NT2  recuperació d’energia  

NT1  independència energètica  
NT1  investigació energètica  
NT1  localització de l’energia  
NT1  transport d’energia  
NT1  ús pacífic de l’energia  
NT1  xarxa d’energia  
RT  Agència Internacional d’Energia  
RT  energia neta  
RT  política carbonera  
RT  política econòmica  
RT  política nuclear  
RT  política petroliera  
RT  recurs energètic  
RT  tecnologia energètica  

política, escissió — (0411) 

política espacial  
MT  6416 investigació i propietat intel·lectual  
NT1  investigació espacial  

NT2  estació orbital  
RT  ciència de l’espai  
RT  indústria aeroespacial  
RT  transport espacial  
RT  utilització de l’espai  

política, esquerra — (0411) 

política estructural  
MT  1606 política econòmica  
UF  política sectorial  
BT1  política econòmica  
NT1  ajust estructural  
NT1  infraestructura econòmica  
RT  ajuda sectorial  
RT  fons estructural  
RT  planificació econòmica  
RT  política agrària  
RT  política d’inversió  
RT  política industrial  
RT  política pesquera  
RT  política regional  
RT  programes integrats mediterranis  

política, ètica  
USE  moralitat de la classe política (0431) 

política europea comuna de seguretat i defen-
sa (PECSD)  
USE  PESD (1016) 

política europea, cooperació — (1016) 

política europea d’armament  
MT  0821 defensa  
UF  cooperació europea en matèria d’armament  
UF  Occar  
UF  Organisme conjunt de cooperació en matèria 

d’armament  
BT1  política d’armament  

política europea de defensa  
MT  0821 defensa  
BT1  política de defensa  
NT1  força de reacció ràpida  
RT  Eurogrup (OTAN)  

RT  PESD  
RT  seguretat europea  
RT  Unió de l’Europa occidental  

política europea de seguretat i defensa  
USE  PESD (1016) 

política europea de veïnatge  
MT  1016 construcció europea  
UF  ENP  
UF  PEV  
BT1  relacions de la Unió Europea  

política europea forestal  
MT  5636 forest  
BT1  política forestal  
NT1  EFICS  

política europea, unió — (1016) 

política exterior  
MT  0816 equilibri internacional  
UF  afers estrangers  
UF  relacions exteriors  
NT1  aïllacionisme  
NT1  imperialisme  
NT1  neutralitat  
NT1  no-alineament  
RT  cooperació internacional  
RT  PESC  

política exterior comuna  
USE  PESC (1016) 

política exterior europea  
USE  PESC (1016) 

política exterior i de seguretat comuna  
USE  PESC (1016) 

política familiar  
MT  2806 família  
UF  política d’ajuda a la família  
BT1  família  
NT1  protecció de la família  
RT  assignació per permís parental  
RT  permís social  
RT  política de natalitat  
RT  prestació familiar  
RT  prestació per maternitat  

política, filosofia — (0406) 

política financera  
MT  2421 lliure circulació de capitals  
UF  reforma financera  
BT1  lliure circulació de capitals  
RT  institució financera  
RT  política econòmica  

política fiscal  
MT  2446 fiscalitat  
NT1  condonació del deute fiscal  
NT1  control fiscal  
NT1  conveni fiscal  
NT1  cooperació fiscal europea  
NT1  deducció fiscal  

NT2  franquícia fiscal  
NT1  doble imposició  
NT1  dret fiscal  

NT2  dret fiscal internacional  
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NT1  estimació de la base imposable  
NT2  base imposable  

NT1  exempció fiscal  
NT1  harmonització fiscal  
NT1  incentiu fiscal  
NT1  monopoli fiscal  
NT1  reforma fiscal  
RT  pressupost de l’estat  

política forestal  
MT  5636 forest  
UF  programa forestal  
NT1  investigació forestal  
NT1  legislació forestal  
NT1  ordenació forestal  

NT2  reforestació  
NT1  política europea forestal  

NT2  EFICS  
NT1  propietat forestal  

NT2  forest de l’estat  
NT2  forest privada  

NT1  protecció del bosc  
NT2  guarda forestal  

NT1  silvicultura  
NT2  silvicultura sostenible  
NT3  certificació forestal  

NT1  superfície arbrada  
RT  política de medi ambient  
RT  protecció de la flora  
RT  utilització de les terres  

política, formació  
USE  partits polítics (0411) 

política, geografia — (3606) 

política governamental  
MT  0436 poder executiu i administració pública  
UF  política de l’estat  
UF  política del Govern  
BT1  competències de l’Executiu  

BT2  Executiu  
NT1  democratització  
NT1  programa de govern  
NT1  relació església-estat  
RT  control parlamentari  
RT  política pública  

*política hidràulica  
*SN  *L’utilitzarem per a tot el que, de manera ge-

neral, es refereixi a l’acció de govern en aques-
ta matèria.  

*MT  5206 política del medi ambient  
*BT1  *administració hidràulica  

*BT2  gestió de l’aigua  

política, ideologia — (0406) 

política, independència  
USE  independència nacional (0806) 

política industrial  
MT  6806 política i estructura industrials  
NT1  desenvolupament industrial  
NT1  emplaçament industrial  

NT2  concentració industrial  
NT2  zona franca industrial  

NT1  estadística industrial  
NT1  finançament de la indústria  

NT2  crèdit industrial  
NT2  inversió industrial  

NT1  industrialització  

NT1  infraestructura industrial  
NT2  edifici industrial  
NT2  equipament industrial  
NT2  fàbrica clau en mà  
*NT2  *seguretat industrial  

NT1  modernització industrial  
NT1  parc tecnològic  
NT1  planificació industrial  
NT1  polígon industrial  
NT1  política industrial comunitària  

NT2  espai industrial europeu  
NT1  preu industrial  

NT2  preu franc  
NT1  projecte industrial  
NT1  relació interindustrial  
NT1  reorganització industrial  

NT2  reconversió industrial  
NT2  reestructuració industrial  

NT1  revolució industrial  
RT  ajuda a les empreses  
RT  cooperació industrial  
RT  cooperació regional  
RT  economia industrial  
RT  incentiu fiscal  
RT  política d’inversió  
RT  política d’investigació  
RT  política de l’empresa  
RT  política econòmica  
RT  política estructural  
RT  propietat industrial  

política industrial comunitària  
MT  6806 política i estructura industrials  
UF  estratègia industrial europea  
BT1  política industrial  
NT1  espai industrial europeu  
RT  política comunitària  

política, institució — (0406) 

política, integració — (0811) 

política interior  
MT  0436 poder executiu i administració pública  
BT1  competències de l’Executiu  

BT2  Executiu  

política internacional  
MT  0806 política internacional  
UF  afers internacionals  
NT1  ajuda internacional  
NT1  missió d’observació  
NT1  nou ordre econòmic  
NT1  relació bilateral  
NT1  relació diplomàtica  

NT2  diplomàcia parlamentària  
NT2  protecció diplomàtica  
NT2  protocol diplomàtic  
NT2  representació diplomàtica  
NT3  ambaixada  
NT3  consolat  
NT3  immunitat diplomàtica  
NT3  observador  
NT3  professió diplomàtica  
NT3  Representació Permanent davant la UE  

NT1  relació econòmica  
NT1  relació Est-Oest  
NT1  relació internacional  
NT1  relació multilateral  
NT1  relació Nord-Sud  
NT1  relacions entre les dues Alemanyes  

NT1  reunió internacional  
NT2  conferència de ministres  
NT2  conferència internacional  
NT3  conferència europea  
NT3  Conferència ONU  

NT2  reunió cimera  
NT1  sanció econòmica  
NT1  sanció internacional  
NT1  sanció militar  
NT1  visita oficial  
RT  ciència política  

política laboral  
USE  política d’ocupació (4406) 

política laboral comunitària  
USE  política comunitària d’ocupació (4406) 

política lingüística  
SN  Conjunt de mesures administratives o jurídiques 

adoptades per promoure l’ús d’una llengua o 
més d’una en un territori concret.  

MT  3611 humanitats  
*UF  *doblatge  
*UF  *normalització lingüística  
BT1  lingüística  

BT2  ciències socials  
RT  cultura regional  
RT  grup lingüístic  
RT  pluralisme cultural  
*RT  ús de les llengües  

política, llibertat  
USE  drets polítics (1236) 

política, majoria — (0431) 

política marítima  
SN  Fa referència als transports i als ports marítims.  
MT  4821 transport marítim i fluvial  
BT1  transport marítim  

política mediambiental  
USE  política de medi ambient (5206) 

política mediambiental de l’empresa  
USE  responsabilitat social de l’empresa (4006) 

política migratòria  
MT  2811 moviments migratoris  
BT1  migració  
NT1  ajuda al retorn  
NT1  control de les migracions  

NT2  migració il·legal  
NT1  integració dels migrants  
NT1  política migratòria comunitària  
RT  dret d’estrangeria  
RT  dret de residència  
RT  estranger  

política migratòria comunitària  
SN  Moviments migratoris intracomunitaris i extra-

comunitaris.  
MT  2811 moviments migratoris  
BT1  política migratòria  

BT2  migració  
RT  lliure circulació de persones  

política militar  
USE  política de defensa (0821) 

política, minoria — (0431) 
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política monetària  
MT  2411 economia monetària  
UF  reforma monetària  
UF  situació monetària  
NT1  ajust monetari  

NT2  devaluació  
NT2  revaluació  

NT1  banc central  
NT1  control de liquiditat  
NT1  emissió de moneda  
RT  coordinació de polítiques UEM  
RT  deflació  
RT  inflació  
RT  pacte d’estabilitat  
RT  política creditícia  
RT  política econòmica  
RT  política monetària única  
RT  relacions monetàries  
RT  zona monetària  

política monetària agrícola  
MT  5606 política agrària  
UF  mesura agromonetària  
UF  política agromonetària  
BT1  política agrària comuna  
NT1  import compensatori monetari  
NT1  sosteniment dels preus agraris  
NT1  tipus de canvi representatiu  
RT  exacció agrícola  
RT  instrument financer comunitari  
RT  reserva pressupostària CE  

política monetària única  
MT  2411 economia monetària  
BT1  Unió Econòmica i Monetària  
RT  política monetària  

política, moralitat de la classe — (0431) 

política, motivació — (0431) 

política nacional-política comunitària  
USE  política comunitària-política nacional (1016) 

política nuclear  
MT  6621 indústries nuclear i elèctrica  
UF  programa nuclear  
BT1  indústria nuclear  
NT1  investigació nuclear  
RT  política energètica  

política, oposició — (0431) 

política, organització  
USE  partits polítics (0411) 

política, participació — (0431) 

política, permís per activitat — (0416) 

política pesquera  
MT  5641 pesca  
UF  organització de la pesca  
NT1  acord pesquer  
NT1  captura de peix  

NT2  captura accessòria  
NT2  captura autoritzada  
NT2  captura per espècie  
NT2  captura total  
NT2  peix rebutjat  
NT2  quantitat desembarcada  

NT1  gestió de la pesca  
NT2  conservació de la pesca  

NT1  investigació pesquera  
NT1  política pesquera comuna  

NT2  pesca comunitària  
NT1  quota de pesca  
NT1  regulació de la pesca  

NT2  control pesquer  
NT2  dret de pesca  
NT2  llicència de pesca  
NT2  permís de pesca  
NT2  temporada de pesca  
NT2  xarxa de pesca  

NT1  zona pesquera  
NT2  zona de captura  

RT  espai marítim  
RT  política estructural  
RT  programes integrats mediterranis  

política pesquera comuna  
MT  5641 pesca  
BT1  política pesquera  
NT1  pesca comunitària  
RT  Agència Comunitària de Control de la Pesca  
RT  aigües comunitàries  
RT  FEOGA  
RT  política comunitària  

política petroliera  
MT  6616 indústria petroliera  
BT1  indústria petroliera  
RT  política energètica  

política, plataforma  
USE  programa polític (0411) 

política portuària  
MT  4821 transport marítim i fluvial  
NT1  administració portuària  
NT1  instal·lació portuària  
NT1  política portuària comuna  
NT1  trànsit portuari  

política portuària comuna  
MT  4821 transport marítim i fluvial  
BT1  política portuària  

política, pràctica  
USE  comportament polític (0431) 

política, praxi  
USE  comportament polític (0431) 

política, premsa — (3226) 

política pressupostària  
MT  2436 hisenda pública i política pressupostària  
UF  anualitat del pressupost  
UF  orientació de la política pressupostària  
UF  reforma pressupostària  
NT1  autonomia financera  
NT1  consignació pressupostària  
NT1  equilibri pressupostari  
NT1  especificació pressupostària  
NT1  massa pressupostària  
NT1  opció pressupostària  
NT1  planificació financera  
NT1  pressupost  
NT1  programa d’estabilitat  

RT  coordinació de polítiques UEM  
RT  execució del pressupost  
RT  finançament del pressupost  
RT  política econòmica  

política pressupostària, orientació de la  
USE  política pressupostària (2436) 

política, propaganda — (0431) 

política pública  
SN  Intervenció d’una autoritat pública, articulada 

sobre valors i finalitats, per transformar la soci-
etat a mitjà i llarg termini  i implementada amb 
diversos mètodes. Una política pública s’apli-
ca al territori en què l’autoritat quel’exerceix és 
competent.  

MT  0436 poder executiu i administració pública  
BT1  administració pública  
RT  política governamental  

política, reforma — (0431) 

política regional  
MT  1616 regió i política regional  
NT1  desenvolupament regional  
NT1  desenvolupament rural  
NT1  desequilibri regional  
*NT1  *fons de compensació interterritorial  
NT1  integració regional  
NT1  ordenació del territori  
NT1  política regional comunitària  

NT2  marc comunitari de suport  
NT2  programa integrat de desenvolupament  
NT3  programes integrats mediterranis  

NT2  programa operatiu  
NT2  regió elegible  

NT1  relació regió-Unió Europea  
RT  administració local  
RT  administració regional  
RT  ajuda regional  
RT  cooperació regional  
RT  economia regional  
RT  hisenda regional  
RT  parlament regional  
RT  planificació regional  
RT  política agrària regional  
RT  política estructural  

Política Regional, Comitè de  
USE  política regional comunitària (1616) 

política regional comunitària  
MT  1616 regió i política regional  
UF  Comitè de Política Regional  
BT1  política regional  
NT1  marc comunitari de suport  
NT1  programa integrat de desenvolupament  

NT2  programes integrats mediterranis  
NT1  programa operatiu  
NT1  regió elegible  
RT  cohesió econòmica i social  
RT  desenvolupament integrat  
RT  Fons Europeu de Desenvolupament Regional  
RT  Fons Social Europeu  
RT  fons estructural  
RT  iniciativa comunitària  
RT  política agrària comuna  
RT  política agrària regional  
RT  política comunitària  
RT  política d’estructuració agrària  
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política, representació — (0431) 

política, responsabilitat — (0431) 

política salarial  
MT  4421 administració i remuneració del personal  
NT1  augment salarial  
NT1  congelació salarial  
NT1  fixació del salari  

NT2  escala de salaris  
NT2  indexació de salaris  

NT1  igualtat de remuneració  
NT1  mensualitat  
NT1  reducció de salaris  
NT1  salari mínim  
NT1  salari per treball domèstic  
RT  política d’austeritat  
RT  política de rendes  

política sanitària  
MT  2841 sanitat  
UF  política de sanitat  
UF  protecció de la salut  
UF  salut  
UF  sanitat  
NT1  cost de la sanitat  
NT1  despeses de sanitat  

NT2  despeses d’hospitalització  
NT2  despeses farmacèutiques  

NT1  estadística de sanitat  
*NT1  *llista d’espera per a serveis sanitaris  
NT1  organització sanitària  

NT2  cartilla sanitària  
NT2  cura de la salut  
NT3  assistència a domicili  
NT3  cura d’infermeria  
NT3  cures pal·liatives  

NT2  dret mèdic  
NT3  drets del malalt  

NT4  error mèdic  
NT4  testament vital  

NT2  establiment farmacèutic  
NT2  gerontologia  
NT2  hospitalització  
NT3  internament psiquiàtric  

NT2  legislació farmacèutica  
NT3  farmacovigilància  
NT3  nomenclatura farmacèutica  

NT2  material medicoquirúrgic  
NT2  medicina escolar  
NT2  medicina preventiva  
NT3  vacunació  

NT2  prevenció d’accidents  
NT2  primers auxilis  
NT2  protecció maternal i infantil  
*NT2  *reforma sanitària  
NT2  salut mental  
NT2  salut pública  
NT3  higiene pública  
NT3  legislació sanitària  

NT4  control sanitari  
NT3  risc sanitari  
NT3  salut reproductiva  

NT2  telemedicina  
NT2  transfusió de sang  
NT2  transport de malalts  
NT2  trasplantació d’òrgans  

*NT1  *qualitat de la sanitat  
NT1  servei sanitari  

NT2  centre mèdic  
NT2  establiment hospitalari  
NT2  establiment psiquiàtric  

NT1  sistema sanitari  
NT2  gratuïtat de la sanitat  
NT2  medicina concertada  
NT2  medicina privada  
NT2  medicina social  
NT2  servei nacional de sanitat  

RT  educació sanitària  
RT  Organització Mundial de la Salut  

política sectorial  
USE  política estructural (1606) 

política, situació — (0431) 

política sobre la propietat agrària  
MT  5606 política agrària  
BT1  política agrària  
RT  concentració parcel·lària  
RT  contribució territorial  
RT  política de desenvolupament  
RT  propietat rústica  
RT  règim d’explotació  

política social  
MT  2826 vida social  
UF  pla social  
UF  planificació social  
NT1  condició de la dona  

*NT2  *protecció de la dona  
NT1  cost social  
NT1  discapacitat  

NT2  autonomia dels discapacitats  
NT2  discapacitat físic  
NT2  discapacitat psíquic  
NT2  integració dels discapacitats  
NT2  mitjans per a discapacitats  

NT1  dret social  
NT2  dúmping social  

*NT1  *educador social  
NT1  guarda d’infants  
NT1  ingrés mínim de subsistència  
NT1  integració social  
NT1  lluita contra el crim  
NT1  lluita contra la delinqüència  
NT1  pacte social  
NT1  política de la joventut  
NT1  política social europea  

NT2  acord social  
NT2  Carta comunitària dels drets socials fona-

mentals dels treballadors  
NT2  Carta Social Europea  
NT2  espai social europeu  
NT2  pressupost social europeu  

NT1  pressupost social  
NT1  protecció de la infància  
NT1  reinserció social  
NT1  treballador social  
RT  ajuda social  
RT  gratuïtat de la sanitat  

política social europea  
MT  2826 vida social  
BT1  política social  
NT1  acord social  
NT1  Carta comunitària dels drets socials fonamen-

tals dels treballadors  
NT1  Carta Social Europea  
NT1  espai social europeu  
NT1  pressupost social europeu  
RT  Europa dels ciutadans  
RT  Fons Social Europeu 

RT  mètode obert de coordinació  
RT  política comunitària  

política, sociologia — (3611) 

política tecnològica  
USE  política d’investigació (6416) 

política, tendència — (0411) 

política, teoria  
USE  filosofia política (0406) 

política urbana  
USE  urbanisme (2846) 

política, vida  
USE  política (0431) 

política, violència — (0431) 

polítics, drets — (1236) 

polítics i socials, moviments  
USE  moviments d’opinió (0431) 

polítics, partits — (0411) 

polítiques, aproximació de — (0811) 

polítiques, harmonització de  
USE  aproximació de polítiques (0811) 

polítiques UEM, coordinació de — (2411) 

poliuretà  
USE  matèria plàstica (6811) 

poliuretà, escuma de  
USE  matèria plàstica (6811) 

polivalent, ensenyament  
USE  ensenyament multidisciplinar (3211) 

polivalent, treballador — (4411) 

polivinil, clorur de  
USE  matèria plàstica (6811) 

pollancre  
USE  arbre caducifoli (5636) 

pollastre  
USE  ocell de corral (5631) 

Polònia  
MT  7206 Europa  
MT  7231 geografia econòmica  
MT  7236 geografia política  
UF  República de Polònia  
BT1  Europa central i oriental  
BT1  estat membre UE  
BT1  països de l’OCDE  
BT1  països de l’OTAN  
BT1  països del Consell d’Europa  
BT1  països del Pacte de Varsòvia  
RT  regions de Polònia  

Polònia, regions de — (7211) 

Polònia, República de  
USE  Polònia (7206+7231+7236) 
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Polònia, voivodat de la Gran — (7211) 

Polònia, voivodat de la Petita — (7211) 

polpa d’hortalissa  
USE  producte a base d’hortalisses (6026) 

polpa de fruita  
USE  producte a base de fruita (6026) 

pols  
MT  5216 deterioració del medi ambient  
BT1  contaminant atmosfèric  

BT2  contaminant  
BT3  agent nociu  

pols, llet descremada en — (6016) 

pols, llet en — (6016) 

pols, sèrum en  
USE  subproducte de la llet (6016) 

poltre  
USE  equí (5626) 

pol·lució  
USE  contaminació (5216) 

poma  
USE  fruit de llavor (6006) 

Pomerània occidental, voivodat de — (7211) 

Pomerània, voivodat de — (7211) 

pompes fúnebres  
USE  mort (2826) 

Pomurska  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions d’Eslovènia  

Ponape  
USE  Estats Federats de Micronèsia (7226+7231) 

poncem  
USE  cítrics (6006) 

ponedor, ocell de corral — (5631) 

ponedora, gallina  
USE  ocell de corral ponedor (5631) 

ponència de congrés  
USE  acta de congrés (3221) 

*Ponent, àmbit de  — (1606) 

pont  
MT  4806 política de transports  
UF  viaducte  
BT1  obra de fàbrica  

BT2  infraestructura de transports  
BT3  política de transports  

*Pont d’Armentera, el  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  

*BT1  *Tarragona  
*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Camp  

*Pont de Bar, el  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Urgell  

*Pont de Molins  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Empordà  

*Pont de Suert, el  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alta Ribagorça  

*Pont de Vilomara i Rocafort, el  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Bages  

*pont, grua   
*USE  material d’elevació (6821) 

pont grua  
USE  material d’elevació (6821) 

pont hidràulic  
USE  material d’elevació (6821) 

*Pontevedra  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*BT1  Galícia  

*BT2  regions d’Espanya  

pontifícia, acta — (3221) 

pontifícia, butlla  
USE  acta pontifícia (3221) 

*Pontils  
*SN  *Municipi que fins l’1 de març del 1995 s’ano-

menà Santa Perpètua de Gaià (DOGC núm. 
2018).  

*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Conca de Barberà  

*Pontons  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya 

*BT1  *Barcelona  
*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Penedès  

*Pontós  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Empordà  

*Ponts  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Noguera  

pop  
USE  mol·lusc (5641) 

popular, art — (2831) 

popular, banc — (2416) 

popular, cultura — (2831) 

Popular de Bangla Desh, República  
USE  Bangla Desh (7226+7231) 

Popular de la Xina, República  
USE  Xina (7226) 

Popular de Laos, República Democràtica  
USE  Laos (7226+7231) 

Popular del Iemen, República Democràtica  
USE  Iemen (7226+7231+7236) 

popular, democràcia — (0406) 

Popular Democràtica de Corea, República  
USE  Corea del Nord (7226) 

popular, festa  
USE  cultura popular (2831) 

Popular i Socialista, Gamahiriya Àrab Líbia  
USE  Líbia (7221+7231+7236) 

Popular i Socialista, República Àrab Líbia  
USE  Líbia (7221+7231+7236) 

popular, iniciativa  
USE  petició (0421) 

*popular, iniciativa legislativa  — (0426) 

*popular, jurat   
*USE  jutge no professional (1226) 

popular, justícia  
USE  jutge no professional (1226) 

popular, jutge  
USE  jutge no professional (1226) 

Popular, República Algeriana Democràtica i  
USE  Algèria (7221+7231+7236) 
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popular, tribunal  
USE  jutge no professional (1226) 

popular, universitat  
USE  ensenyament obert (3211) 

populisme  
MT  0406 marc polític  
BT1  ideologia política  
RT  grup d’interès  
RT  opinió pública  

porc  
USE  porcí (5626) 

porc, carn de  
USE  carn porcina (6011) 

porcell de senglar  
USE  mamífer salvatge (5211) 

porcellana  
USE  ceràmica (6846) 

porcí  
MT  5626 mitjà de producció agrícola  
UF  bestiar porcí  
UF  espècie porcina  
UF  porc  
UF  truja  
*UF  *verra  
UF  verro  
BT1  bestiar  
RT  carn porcina  

porcí, bestiar  
USE  porcí (5626) 

porcina, carn — (6011) 

porcina, espècie  
USE  porcí (5626) 

porcina, inseminació  
USE  inseminació artificial (5631) 

porcina, pesta  
USE  pesta animal (5631) 

pornografia  
MT  2826 vida social  
BT1  problema social  
NT1  pornografia infantil  

pornografia infantil  
MT  2826 vida social  
BT1  pornografia  

BT2  problema social  
RT  pedofília  
RT  protecció de la infància  

*Porqueres  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Pla de l’Estany  

*Porrera  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  

*BT1  *Tarragona  
*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Priorat  

porro  
USE  hortalissa de fulla (6006) 

port  
USE  instal·lació portuària (4821) 

port, carta de  
USE  document de transport (4806) 

*Port de la Selva, el  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Empordà  

port esportiu  
USE  instal·lació portuària (4821) 

port fluvial  
USE  instal·lació portuària (4821) 

port franc  
USE  zona franca (2011) 

port marítim  
USE  instal·lació portuària (4821) 

port pesquer  
MT  5641 pesca  
BT1  estructura pesquera  
RT  instal·lació portuària  

portaavions  
MT  0821 defensa  
BT1  força naval  

BT2  armament  

portabarcasses  
MT  4821 transport marítim i fluvial  
UF  barge-carrier  
BT1  flota fluvial  

BT2  transport per via navegable  

portalàmpades  
USE  material elèctric (6826) 

portàtil, aparell elèctric  
USE  eina de bricolatge (6846) 

portàtil, ordinador  
USE  microordinador (3236) 

portàtil, telèfon  
USE  telèfon (3226) 

portaveus, junta de — (0421) 

*Portbou  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Empordà  

*Portella, la  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Segrià  

Porto  
USE  vi alcoholitzat (6021) 

portuari, trànsit — (4821) 

portuària, administració — (4821) 

portuària comuna, política — (4821) 

portuària, instal·lació — (4821) 

portuària, política — (4821) 

Portugal  
MT  7206 Europa  
MT  7231 geografia econòmica  
MT  7236 geografia política  
UF  República Portuguesa  
BT1  Europa meridional  
BT1  estat membre UE  
BT1  països de l’OCDE  
BT1  països de l’OTAN  
BT1  països de la UEO  
BT1  països del Consell d’Europa  
RT  regions de Portugal  

Portugal del Centre  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions de Portugal  

Portugal del Nord  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions de Portugal  

Portugal, regions de — (7211) 

portuguès, Timor  
USE  Timor Oriental (7226+7231) 

portuguesa, àrea de parla  
USE  grup lingüístic (2821) 

Portuguesa, Guinea  
USE  Guinea Bissau (7221+7231) 

portuguesa, països africans de llengua oficial  
USE  Àfrica lusòfona (7221) 

portuguesa, països africans de parla  
USE  Àfrica lusòfona (7221) 

portuguesa, països de parla  
USE  grup lingüístic (2821) 

Portuguesa, República  
USE  Portugal (7206+7231+7236) 

posada en lliure pràctica  
USE  lliure pràctica (2011) 

posició aranzelària  
USE  nomenclatura aranzelària (2011) 
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posició comuna  
SN  L’utilitzarem per als casos de concertació dels 

estats membres al si del Consell, dins el con-
text de la cooperació política europea i, després 
del tractat de la Unió Europea, en l’àmbit de la 
cooperació instituïda als sectors de la justícia i 
d’afers interns i de la política exterior i de segu-
retat comuna.  

MT  1011 dret de la Unió Europea  
BT1  instrument jurídic intergovernamental  
RT  cooperació judicial penal UE  
RT  cooperació policíaca UE  
RT  PESC  

posició dominant  
MT  4031 competència  
UF  abús de posició dominant  
UF  empresa de posició dominant  
BT1  restricció de la competència  

posició dominant, abús de  
USE  posició dominant (4031) 

posició dominant, empresa de  
USE  posició dominant (4031) 

posició, llum de  
USE  dispositiu de senyalització (4811) 

posició social  
MT  2821 marc social  
UF  estatus social  
BT1  estructura social  

positiva, discriminació  
USE  igualtat de tracte (1236) 

post de duana  
USE  duana (2011) 

post de frontera  
USE  duana (2011) 

post fronterer  
USE  duana (2011) 

postal, caixa  
USE  caixa d’estalvis (2416) 

postal, franqueig  
USE  tarifa postal (3226) 

postal, franquícia  
USE  tarifa postal (3226) 

postal, paquet  
USE  servei postal (3226) 

postal, servei — (3226) 

postal, tarifa — (3226) 

postal, tramesa  
USE  servei postal (3226) 

Postal Universal, Unió — (7606) 

postals, servei de xecs  
USE  serveis financers de Correus (2416) 

postcomunisme  
SN  L’utilitzarem per a les economies de països que 

van abandonar el sistema comunista el 1989 per 
adoptar un sistema alternatiu.  

MT  1621 estructura econòmica  
BT1  economia en transició  

BT2  reforma econòmica  
BT3  règim econòmic  

RT  comunisme  

postelectoral, pacte  
USE  coalició política (0431) 

postindustrial, economia — (1621) 

postindustrial, societat  
USE  economia postindustrial (1621) 

postnatal, mortalitat  
USE  mortalitat infantil (2816) 

postsecundari, ensenyament  
USE  ensenyament superior (3211) 

postuniversitari, ensenyament — (3211) 

postvenda, servei — (2031) 

potable, aigua — (5211) 

potassa  
MT  6611 indústries carbonera i minera  
BT1  mineral no metàl·lic  

BT2  producte miner  
RT  adob  
RT  sal química  

potassi  
MT  6816 metal·lúrgia i siderúrgia  
BT1  metall no ferrós  

BT2  metall  

potassi, clorur de  
USE  sal química (6811) 

potàssic, adob  
USE  adob químic (5626) 

potència, reactor de  
USE  reactor nuclear (6621) 

potencial de desenvolupament  
MT  1611 creixement econòmic  
BT1  desenvolupament econòmic  

potencial productiu  
USE  capacitat de producció (6406) 

potestat normativa  
USE  potestat reglamentària (0436) 

potestat, pàtria — (2806) 

potestat, privació de la pàtria  
USE  pàtria potestat (2806) 

potestat reglamentària  
MT  0436 poder executiu i administració pública  
UF  potestat normativa  
BT1  competències de l’Executiu  

BT2  Executiu  
RT  poder d’execució  

pous, perforació de  
USE  perforació (6611) 

pràctic, estudi de cas  
USE  estudi de casos (3221) 

pràctica comercial abusiva  
USE  restricció de la competència (4031) 

pràctica comercial deslleial  
USE  restricció de la competència (4031) 

pràctica comercial discriminadora  
USE  restricció de la competència (4031) 

pràctica comercial restrictiva  
USE  restricció de la competència (4031) 

pràctica concertada internacional  
USE  entesa internacional (4031) 

pràctica de dúmping  
USE  dúmping (4031) 

pràctica desenvolupada pels cercatalents  
USE  captació de treballadors (4421) 

pràctica, lliure — (2011) 

pràctica política  
USE  comportament polític (0431) 

pràctica, posada en lliure  
USE  lliure pràctica (2011) 

pràctics, estudi d’exemples  
USE  estudi de casos (3221) 

pràctiques concertades  
USE  reglamentació sobre enteses (4031) 

pràctiques concertades, acords, decisions i  
USE  reglamentació sobre enteses (4031) 

pràctiques concertades, declaració de  
USE  declaració d’entesa (4031) 

pràctiques concertades, exempció d’autoritza-
ció de  
USE  exempció d’autorització d’entesa (4031) 

pràctiques de formació  
MT  4406 ocupació  
UF  persona en pràctiques  
UF  pràctiques en empresa  
BT1  formació professional  
RT  període de prova  

pràctiques en empresa  
USE  pràctiques de formació (4406) 

pràctiques, període de  
USE  període de prova (4421) 

pràctiques, persona en  
USE  pràctiques de formació (4406) 

*Pradell de la Teixeta  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
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*BT1  *Tarragona  
*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Priorat  

*Prades  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Camp  

*Prades, Vilanova de  — (7211+9999) 

Praga  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions de la República Txeca  

Prahova  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  Romania del Sud-Muntènia  

BT2  regions de Romania  

*Prat de Comte  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Terra Alta  

*Prat de Llobregat, el  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Llobregat  

*Pratdip  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Camp  

prats  
USE  superfície de pastura (5621) 

*Prats de Lluçanès  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Osona  

*Prats de Rei, els  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Anoia  

*Prats i Sansor  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  

*BT1  *Lleida  
*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Cerdanya  

praxi política  
USE  comportament polític (0431) 

pre-in, estat  
USE  país no participant (2406) 

preadhesió (IAP), instrument d’ajuda de  
USE  ajuda de preadhesió (1016) 

preadhesió (IEPA), instrument estructural de  
USE  ajuda de preadhesió (1016) 

preadhesió, ajuda de — (1016) 

preadhesió, assistència de  
USE  ajuda de preadhesió (1016) 

preadhesió, estratègia de — (1016) 

preadhesió, instrument de  
USE  ajuda de preadhesió (1016) 

preautonòmic, òrgan de govern d’ens  
USE  Govern (0436) 

precària, ocupació  
USE  estabilitat laboral (4406) 

precarietat de l’ocupació  
USE  estabilitat laboral (4406) 

precaució, principi de — (6416) 

precinte duaner, transport sota — (4806) 

preciós, metall — (6816) 

preciosa, pedra — (6611) 

precipitació artificial  
USE  condicions atmosfèriques (5211) 

precipitacions  
USE  condicions atmosfèriques (5211) 

precisió, aparell de — (6821) 

precisió, indústria d’instruments de  
USE  mecànica de precisió (6821) 

precisió, instrument de  
USE  aparell de precisió (6821) 

precisió, mecànica de — (6821) 

precisió, òptica de  
USE  indústria òptica (6821) 

precoç, diagnosi  
USE  medicina preventiva (2841) 

precoç, matrimoni  
USE  matrimoni forçat (2806)

precondicionament  
SN  Envasament d’un producte en absència del com-

prador, de manera que la quantitat, en volum 
i en massa, correspongui a un valor establert 
per endavant.  

MT  2031 comercialització  
UF  precondicionament en massa  
UF  precondicionament en volum  
BT1  condicionament del producte  

precondicionament en massa  
USE  precondicionament (2031) 

precondicionament en volum  
USE  precondicionament (2031) 

preembalat, producte  
USE  producte condicionat (2031) 

preescolar, educació — (3211) 

prefabricació  
MT  6831 construcció i obres públiques  
UF  casa prefabricada  
UF  edifici prefabricat  
BT1  indústria de la construcció  

prefabricada, casa  
USE  prefabricació (6831) 

prefabricat, edifici  
USE  prefabricació (6831) 

preferència a la zona costanera, dret de  
USE  aigües territorials (1231) 

preferència aranzelària  
USE  aranzel preferencial (2011) 

preferència comunitària  
SN  Tracte de favor que es concedeix a les mercade-

ries produïdes a la Comunitat Europea, per es-
timular un estat membre a aprovisionar-se en-
tre els seus socis comunitaris abans que en el 
mercat mundial.  

MT  2006 política comercial  
BT1  política comercial comuna  
RT  política agrària comuna  

preferència costanera  
USE  aigües territorials (1231) 

preferència electoral  
USE  vot preferencial (0416) 

preferència, vot de  
USE  vot preferencial (0416) 

preferencial, acord — (2006) 

preferencial, aranzel — (2011) 

preferencial de crèdit, tipus  
USE  bonificació d’interessos (2416) 

preferencial per a productes agrícoles, preu  
USE  preu de sosteniment (2451) 

preferencial, preu — (2451) 

preferencial, vot — (0416) 
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preferències aranzelàries generalitzades  
USE  preferències generalitzades (2006) 

preferències generalitzades  
SN  Règim duaner preferencial concedit pels països 

industrialitzats als països en desenvolupament, 
en què participa la Comunitat Europea.  

MT  2006 política comercial  
UF  preferències aranzelàries generalitzades  
UF  sistema de preferències generalitzades (SPG)  
UF  sistema general de preferències  
BT1  política comercial  
RT  acord aranzelari  
RT  aranzel preferencial  
RT  contingent aranzelari  
RT  GATT  
RT  país en desenvolupament  
RT  política comercial comuna  
RT  producte originari  
RT  producte sensible  

preferències generalitzades (SPG), sistema de  
USE  preferències generalitzades (2006) 

preferències, sistema general de  
USE  preferències generalitzades (2006) 

preferent, vot  
USE  vot preferencial (0416) 

preferent, zona de localització industrial  
USE  zona franca industrial (6806) 

prefixat, preu — (2451) 

pregunta escrita  
MT  0421 parlament  
BT1  pregunta parlamentària  

BT2  control parlamentari  
BT3  competències del parlament  

pregunta oral  
MT  0421 parlament  
BT1  pregunta parlamentària  

BT2  control parlamentari  
BT3  competències del parlament  

RT  torn de preguntes  

pregunta parlamentària  
MT  0421 parlament  
BT1  control parlamentari  

BT2  competències del parlament  
NT1  pregunta escrita  
NT1  pregunta oral  

preguntes, torn de — (0426) 

prehistòria  
MT  3611 humanitats  
BT1  història  

BT2  ciències socials  

prehistòric, jaciment  
USE  indret històric (2831) 

*Preixana  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Urgell  

*Preixens  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Noguera  

prejudicial CE, interpretació  
USE  petició de decisió prejudicial CE (1221) 

prejudicial CE, petició de decisió — (1221) 

prejudicial CE, recurs  
USE  petició de decisió prejudicial CE (1221) 

prejudicial, demanda de decisió  
USE  petició de decisió prejudicial CE (1221) 

prejudicial, qüestió — (1221) 

prejudicial, reenviament  
USE  petició de decisió prejudicial CE (1221) 

prelació, dret de — (1211) 

preliminars, actuacions  
USE  investigació judicial (1221) 

prematur, matrimoni  
USE  matrimoni forçat (2806) 

premi a l’excel·lència  
USE  distinció honorífica (2826) 

premi cultural  
MT  2826 vida social  
UF  certamen cultural  
UF  premi europeu  
UF  premi literari  
BT1  vida social  
RT  literatura  
RT  política cultural  

premi d’honor  
USE  distinció honorífica (2826) 

premi europeu  
USE  premi cultural (2826) 

premi literari  
USE  premi cultural (2826) 

premi Nobel  
USE  distinció honorífica (2826) 

*Premià de Dalt  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Maresme  

*Premià de Mar  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Maresme  

premsa  
MT  3226 comunicació  
UF  periodisme  
BT1  mitjà de comunicació de masses  

BT2  mitjà de comunicació  
NT1  agència de premsa  
NT1  empresa periodística  
NT1  premsa política  
NT1  publicació científica  
RT  comunicat de premsa  
RT  llibertat de premsa  
RT  periòdic  
RT  professió de la comunicació  

premsa, agència de — (3226) 

premsa científica  
USE  publicació científica (3226) 

premsa, comunicació a la  
USE  comunicat de premsa (3221) 

premsa, comunicat de — (3221) 

premsa, declaració a la  
USE  comunicat de premsa (3221) 

premsa, dret de la  
USE  dret de la informació (3231) 

premsa, llibertat de — (1236) 

premsa política  
MT  3226 comunicació  
BT1  premsa  

BT2  mitjà de comunicació de masses  
BT3  mitjà de comunicació  

RT  política  

prenatal, mortalitat  
USE  mortalitat infantil (2816) 

preparació alimentària  
USE  aliment preparat (6026) 

preparació del sòl  
MT  5621 explotació agrícola del sòl  
UF  corronatge  
UF  llaurada  
UF  rasclada  
BT1  tècnica de conreu  
RT  equip agrícola  

preparació militar  
USE  instrucció militar (0821) 

preparada, pell  
USE  pell d’animal (6011) 

preparat, aliment — (6026) 

preparat farmacèutic  
USE  producte farmacèutic (2841) 

preparat, plat  
USE  aliment preparat (6026) 

Preparats Químics, Agència Europea de Subs-
tàncies i — (1006) 

preprofessional, formació  
USE  formació professional (4406) 
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prerrogativa parlamentària  
USE  privilegi parlamentari (0421) 

pres  
USE  reclús (1216) 

pres polític  
MT  0431 vida política i seguretat pública  
BT1  violència política  

BT2  seguretat pública  
RT  reclús  

presa  
USE  obra de fàbrica (4806) 

presa d’ostatges  
USE  segrest de persones (1216) 

presa de corrent  
USE  material elèctric (6826) 

presa de decisions  
MT  4021 gestió administrativa  
UF  procés de decisió  
UF  procés de presa de decisions  
UF  procés decisori  
BT1  gestió  
RT  poder de decisió  

presa de decisions, procés de  
USE  presa de decisions (4021) 

presa de decisions, transparència del procés de  
USE  transparència del procés decisori (1006) 

presa de mostra  
USE  mostreig (1631) 

prescripció de la pena  
MT  1216 dret penal  
UF  amnistia  
UF  dret de gràcia  
UF  excarceració  
UF  gràcia  
UF  indult  
UF  rehabilitació  
BT1  execució de la pena  

BT2  sanció penal  

prescripció del delicte  
MT  1221 justícia  
UF  termini processal  
BT1  admissibilitat  

BT2  procediment judicial  

presència escolar  
MT  3216 organització de l’ensenyament  
UF  absentisme escolar  
UF  absència escolar  
UF  asiduïtat als cursos  
UF  assistència al curs  
UF  assistència escolar  
BT1  vida escolar  
RT  mapa escolar  

presentació d’ofertes  
MT  2006 política comercial  
UF  oferta en concurs  
BT1  contractació administrativa  
RT  competència  

presentació de candidatura  
MT  0416 procediment electoral i sistema de votació  
BT1  candidat  

BT2  organització electoral  

presentador  
USE  professió de la comunicació (3226) 

preservació digital  
USE  arxiu digital (3221) 

*Preses, les  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Garrotxa  

Presidència del Consell de la Unió Europea  
MT  1006 institucions de la Unió Europea i funció 

pública europea  
BT1  Consell de la Unió Europea  

BT2  institució comunitària  

presidencialista, règim — (0406) 

presidencials, eleccions — (0416) 

president d’una institució  
SN  No l’hem de confondre amb “cap d’estat”.  
MT  1006 institucions de la Unió Europea i funció 

pública europea  
BT1  estructura institucional  

president de la Comissió  
MT  1006 institucions de la Unió Europea i funció 

pública europea  
BT1  Comissió Europea  

BT2  institució comunitària  

president de la república  
USE  cap d’estat (0406) 

president del Consell de ministres  
USE  cap del Govern (0436) 

president del govern  
USE  cap del Govern (0436) 

*president del Govern, elecció del   
*USE  cap del Govern (0436) 

president del parlament  
MT  0421 parlament  
BT1  mesa del parlament  

BT2  composició del parlament  
RT  president PE  

president del Parlament Europeu  
USE  president PE (1006) 

president PE  
MT  1006 institucions de la Unió Europea i funció 

pública europea  
UF  president del Parlament Europeu  
BT1  mesa del PE  

BT2  Parlament Europeu  
BT3  institució comunitària  

RT  president del parlament  

Presidents i de Qüestors, Conferència de  
USE  mesa del PE (1006) 

presó  
USE  establiment penitenciari (1216) 

presó d’alta seguretat  
USE  establiment penitenciari (1216) 

presoner de guerra  
MT  0816 equilibri internacional  
BT1  víctima de guerra  

presons, psicologia de  
USE  psicologia (3611) 

presos, trasllat de — (1216) 

Prešov, regió de — (7211) 

préssec  
USE  fruit de pinyol (6006) 

pressió, aparell a  
USE  equip de pressió (6821) 

pressió demogràfica  
USE  superpoblació (2816) 

pressió, equip de — (6821) 

pressió, grup de  
USE  grup d’interès (0431) 

pressió, reactor d’aigua a  
USE  reactor nuclear (6621) 

pressió, recipient sota  
USE  equip de pressió (6821) 

pressupost  
MT  2436 hisenda pública i política pressupostària  
UF  línia pressupostària  
UF  partida pressupostària  
BT1  política pressupostària  
RT  despesa pressupostària  
RT  execució del pressupost  
RT  finançament del pressupost  
RT  pressupost comunitari  
RT  pressupost d’educació  
RT  pressupost d’investigació  
RT  pressupost de defensa  

pressupost annex  
MT  2436 hisenda pública i política pressupostària  
BT1  hisenda pública  

pressupost, anualitat del  
USE  política pressupostària (2436) 

pressupost, aprovació del — (2441) 

pressupost, avantprojecte de — (2441) 

pressupost CE  
USE  pressupost comunitari (1021) 

pressupost CE, avantprojecte de — (1021) 

pressupost CE, finançament del  
USE  finançament del pressupost comunitari (1021) 
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pressupost CE, projecte de — (1021) 

pressupost comunitari  
MT  1021 finances comunitàries  
UF  pressupost CE  
NT1  pressupost general CE  
NT1  pressupost operatiu CECA  
RT  dotzè provisional  
RT  frau a la Unió Europea  
RT  pressupost  
RT  Tribunal de Comptes Europeu  

pressupost comunitari d’investigació  
USE  despesa d’investigació CE (1021) 

pressupost comunitari, elaboració del — 
(1021) 

pressupost comunitari, establiment del  
USE  elaboració del pressupost comunitari (1021) 

pressupost comunitari, finançament del — 
(1021) 

pressupost comunitari, projecte de  
USE  projecte de pressupost CE (1021) 

pressupost d’educació  
MT  3206 educació  
BT1  política educativa  
RT  pressupost  

pressupost d’investigació  
MT  6416 investigació i propietat intel·lectual  
UF  crèdit per a la investigació  
UF  despeses d’investigació  
BT1  política d’investigació  
RT  despesa d’investigació CE  
RT  pressupost  

*pressupost de comunitat autònoma  
*USE  pressupost regional (2436) 

pressupost de defensa  
MT  0821 defensa  
UF  pressupost militar  
BT1  política de defensa  
RT  pressupost  

pressupost de funcionament CE  
USE  despesa de funcionament CE (1021) 

pressupost de l’estat  
MT  2436 hisenda pública i política pressupostària  
UF  pressupost nacional  
UF  pressupostos generals de l’estat  
BT1  hisenda pública  
RT  planificació nacional  
RT  política fiscal  

pressupost de les institucions comunitàries  
USE  despesa de funcionament CE (1021) 

pressupost, descàrrec del — (2441) 

pressupost, elaboració del — (2441) 

pressupost, establiment del  
USE  elaboració del pressupost (2441) 

pressupost, execució del — (2441) 

pressupost extraordinari  
MT  2436 hisenda pública i política pressupostària  
UF  crèdit extraordinari  
BT1  hisenda pública  

pressupost familiar  
MT  1626 comptabilitat nacional  
BT1  renda  
RT  consum familiar  
RT  despesa de consum  

pressupost, finançament del — (2441) 

pressupost general  
MT  2436 hisenda pública i política pressupostària  
BT1  hisenda pública  

pressupost general CE  
MT  1021 finances comunitàries  
BT1  pressupost comunitari  

pressupost, inscripció en el  
USE  consignació pressupostària (2436) 

pressupost local  
MT  2436 hisenda pública i política pressupostària  
BT1  hisenda local  

BT2  hisenda pública  

pressupost militar  
USE  pressupost de defensa (0821) 

pressupost nacional  
USE  pressupost de l’estat (2436) 

pressupost operatiu CECA  
SN  Pressupost propi per a les activitats de la CECA, 

diferent del pressupost general de les Comuni-
tats Europees.  

MT  1021 finances comunitàries  
BT1  pressupost comunitari  
RT  exacció CECA  

pressupost, procediment d’elaboració del  
USE  elaboració del pressupost (2441) 

pressupost, projecte de — (2441) 

pressupost publicitari  
MT  2031 comercialització  
BT1  publicitat  

BT2  comercialització  

pressupost, rebuig del — (2441) 

pressupost rectificatiu  
MT  2441 pressupost  
BT1  procediment pressupostari  

pressupost regional  
MT  2436 hisenda pública i política pressupostària  
*UF  *pressupost de comunitat autònoma  
BT1  hisenda regional  

BT2  hisenda pública  

pressupost, sistema de planificació i programa-
ció del  
USE  opció pressupostària (2436) 

pressupost social  
SN  Conjunt de dades que reflecteixen les diferents 

operacions de redistribució de la renda en ma-
tèria social (jubilació, sanitat, formació, família, 
etc.)  

MT  2826 vida social  
BT1  política social  
RT  cost de la sanitat  

pressupost social europeu  
MT  2826 vida social  
BT1  política social europea  

BT2  política social  

pressupost suplementari  
MT  2441 pressupost  
BT1  procediment pressupostari  

pressupost, votació del  
USE  aprovació del pressupost (2441) 

pressupostari, control — (2441) 

pressupostari, crèdit — (2441) 

pressupostari, dèficit — (2441) 

pressupostari, desequilibri  
USE  equilibri pressupostari (2436) 

pressupostari, equilibri — (2436) 

pressupostari, estabilitzador — (1021) 

pressupostari, exercici — (2441) 

pressupostari, ingrés  
USE  recursos pressupostaris (2441) 

pressupostari, mètode  
USE  procediment pressupostari (2441) 

pressupostari, pagament  
USE  liquidació de despeses (2441) 

pressupostari, poder — (2441) 

pressupostari, procediment — (2441) 

pressupostària, anàlisi  
USE  avaluació pressupostària (2441) 

pressupostària, autoritat  
USE  poder pressupostari (2441) 

pressupostària, autorització — (2441) 

pressupostària, avaluació — (2441) 

pressupostària CE, despesa  
USE  despesa comunitària (1021) 

pressupostària CE, disciplina — (1021) 

pressupostària CE, reserva — (1021) 

pressupostària, classificació  
USE  especificació pressupostària (2436) 

pressupostària, col·laboració — (2441) 
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pressupostària, compensació  
USE  contribució dels estats membres (1021) 

pressupostària, consignació — (2436) 

pressupostària, correcció  
USE  contribució dels estats membres (1021) 

pressupostària, decisió  
USE  opció pressupostària (2436) 

*pressupostària del parlament, autonomia   
*USE  competències del parlament (0421) 

pressupostària, despesa — (2441) 

pressupostària, especificació — (2436) 

pressupostària, línia  
USE  pressupost (2436) 

pressupostària, llei — (2441) 

pressupostària, massa — (2436) 

pressupostària, modificació — (2441) 

pressupostària, nomenclatura — (2436) 

pressupostària, opció — (2436) 

pressupostària, orientació de la política  
USE  política pressupostària (2436) 

pressupostària, partida  
USE  pressupost (2436) 

pressupostària, política — (2436) 

pressupostària, previsió — (2441) 

pressupostària, reforma  
USE  política pressupostària (2436) 

pressupostària, transferència  
USE  pròrroga de crèdit (2441) 

pressupostàries, racionalització de les decisions  
USE  opció pressupostària (2436) 

pressupostaris, recursos — (2441) 

pressupostos generals de l’estat  
USE  pressupost de l’estat (2436) 

pressuritzat, equip  
USE  equip de pressió (6821) 

prestació als sobrevivents  
USE  prestació als supervivents (2836) 

prestació als supervivents  
MT  2836 protecció social  
UF  orfandat  
UF  pensió a favor de familiars  
UF  pensió de viduïtat  
UF  prestació als sobrevivents  
BT1  prestació social  

BT2  seguretat social  
RT  orfe  
RT  persona vídua  

prestació complementària  
MT  2836 protecció social  
UF  assignació complementària  
BT1  prestació social  

BT2  seguretat social  

prestació de serveis  
MT  2031 comercialització  
BT1  acte de comerç  
RT  AGCS  
RT  assistència en les escales  
RT  empresa de serveis  
RT  indústria de serveis  
RT  lliure prestació de serveis  
RT  personal de serveis  
RT  servei  
RT  servei d’interès general  

prestació de serveis, llibertat de  
USE  lliure prestació de serveis (4406) 

prestació de serveis, lliure — (4406) 

prestació familiar  
MT  2836 protecció social  
UF  ajuda per a habitatge  
UF  ajudes per a famílies monoparentals  
UF  plus familiar  
UF  punts familiars per fills  
UF  subsidi familiar  
UF  subsidi familiar per fills  
BT1  prestació social  

BT2  seguretat social  
RT  política familiar  

prestació no contributiva  
SN  Prestació que es concedeix a les persones neces-

sitades, que no tenen recursos econòmics pro-
pis suficients per subsistir encara que no hagin 
cotitzat mai o no ho hagin fet prou temps per 
poder-se beneficiar de les prestacions a quèdó-
na normalment dret una activitat professional.  

MT  2836 protecció social  
BT1  prestació social  

BT2  seguretat social  

prestació per desocupació  
USE  assegurança de desocupació (2836) 

prestació per incapacitat laboral  
USE  assegurança d’invalidesa (2836) 

prestació per invalidesa  
USE  assegurança d’invalidesa (2836) 

prestació per maternitat  
MT  2836 protecció social  
UF  assignació per naixement  
UF  prestació per naixement  
UF  subsidi de maternitat  
BT1  prestació social  

BT2  seguretat social  
RT  maternitat  
RT  política familiar  

prestació per naixement  
USE  prestació per maternitat (2836) 

prestació social  
MT  2836 protecció social  
UF  pensió  
BT1  seguretat social  

NT1  assegurança d’accidents de treball  
NT1  assegurança d’invalidesa  
NT1  assegurança de desocupació  
NT1  assegurança de malaltia  
NT1  assignació per assistència  
NT1  assignació per permís parental  
NT1  indemnització per traspàs  
NT1  pensió de jubilació  

NT2  acumulació de pensions  
NT2  pensió complementària  
NT2  transferència de drets a pensió  

NT1  prestació als supervivents  
NT1  prestació complementària  
NT1  prestació familiar  
NT1  prestació no contributiva  
NT1  prestació per maternitat  

prestació social substitutòria  
USE  servei civil (0821) 

préstec  
MT  2416 institucions financeres i de crèdit  
UF  concessió de préstec  
BT1  crèdit  
RT  finançament  
RT  interès  

préstec a tipus reduït  
USE  bonificació d’interessos (2416) 

préstec bancari  
USE  crèdit (2416) 

préstec BEI  
MT  1021 finances comunitàries  
BT1  préstec comunitari  

BT2  instrument financer comunitari  
BT3  finançament comunitari  

RT  Banc Europeu d’Inversions  
RT  iniciativa de creixement europeu  

préstec bonificat  
USE  bonificació d’interessos (2416) 

préstec CECA  
MT  1021 finances comunitàries  
UF  crèdit CECA  
BT1  préstec comunitari  

BT2  instrument financer comunitari  
BT3  finançament comunitari  

RT  ajuda CECA  

préstec comunitari  
MT  1021 finances comunitàries  
BT1  instrument financer comunitari  

BT2  finançament comunitari  
NT1  préstec BEI  
NT1  préstec CECA  
NT1  préstec Euratom  
RT  ajuda comunitària  
RT  sistema monetari europeu  

préstec, concessió de  
USE  préstec (2416) 

préstec de documents  
USE  subministrament de documents (3221) 
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préstec Euratom  
MT  1021 finances comunitàries  
BT1  préstec comunitari  

BT2  instrument financer comunitari  
BT3  finançament comunitari  

RT  CEEA  

préstec, fons de garantia d’operacions de  
USE  reserva pressupostària CE (1021) 

préstec hipotecari  
USE  crèdit immobiliari (2416) 

préstec industrial  
USE  crèdit industrial (6806) 

préstec per a estudis  
USE  assignació per a estudis (3216) 

préstec per a la construcció  
USE  crèdit immobiliari (2416) 

préstecs, nou instrument comunitari d’emprès-
tits i  
USE  nou instrument comunitari (1021) 

Prestel  
USE  videografia interactiva (3226) 

prestigiada, vi amb denominació d’origen  
USE  vi de qualitat superior (6021) 

presumpció d’innocència  
USE  drets de la defensa (1221) 

preu a l’engròs  
MT  2451 preus  
BT1  preu de mercat  
RT  comerç a l’engròs  
RT  venda a l’engròs  

*preu a la menuda  
*USE  preu al detall (2451) 

preu agrari  
SN  Preus fixats en el marc de la política agrària co-

muna. Per als preus nacionals, utilitzarem “preu 
dels productes agraris”.  

MT  2451 preus  
UF  preu agrícola CE  
UF  preu agrícola comunitari  
UF  preu de campanya  
NT1  preu bàsic  
NT1  preu d’intervenció  
NT1  preu d’objectiu  
NT1  preu d’orientació  
NT1  preu de desencadenament  
NT1  preu de referència  
NT1  preu de resclosa  
NT1  preu de retirada  
NT1  preu de sosteniment  
NT1  preu franc de frontera  
NT1  preu indicatiu  
NT1  preu llindar  
NT1  preu mínim garantit  
NT1  preu mixt  
RT  campanya agrícola  
RT  llindar de garantia  
RT  política agrària  
RT  política agrària comuna  
RT  preu dels productes agraris  

RT  restitució a l’exportació  
RT  sosteniment dels preus agraris  

preu agrícola CE  
USE  preu agrari (2451) 

preu agrícola comunitari  
USE  preu agrari (2451) 

preu al consumidor  
MT  2451 preus  
BT1  preu de mercat  

preu al detall  
SN  L’utilitzarem en oposició a “preu a l’engròs”. 

En els altres casos, farem servir “preu al con-
sumidor”.  

MT  2451 preus  
*UF  *preu a la menuda  
BT1  preu de mercat  
RT  comerç al detall  
RT  venda al detall  

preu al productor  
MT  2451 preus  
UF  preu mitjà al productor  
BT1  preu de mercat  

preu alimentari  
MT  2451 preus  
BT1  preu de mercat  
RT  despesa alimentària  

preu autoritzat  
SN  Preu fixat per l’estat.  
MT  2451 preus  
UF  preu únic  
BT1  fixació de preus  

BT2  política de preus  

preu bàsic  
MT  2451 preus  
BT1  preu agrari  

*preu CAN (cos assegurança noli)  
*USE  preu CIF (4806) 

preu CIF  
SN  Inclou, a més del preu de la mercaderia, el del 

transport i l’assegurança fins al port de desti-
nació.  

MT  4806 política de transports  
UF  cost, assegurança i noli  
UF  entrega cif  
UF  lliurament cif  
*UF  *preu CAN (cos assegurança noli)  
BT1  noli  

BT2  tarifa de transport  
BT3  preu del transport  

RT  transport marítim  

preu comú  
USE  política comuna de preus (2451) 

preu comunitari  
USE  política comuna de preus (2451) 

preu d’arrendament  
USE  lloguer (2031) 

preu d’entrada  
USE  preu d’importació (2451) 

preu d’estacionament  
MT  4806 política de transports  
BT1  tarifació de la infraestructura  

BT2  preu del transport  

preu d’exportació  
MT  2451 preus  
BT1  preu de mercat  
RT  dúmping  
RT  política d’exportació  

preu d’importació  
MT  2451 preus  
UF  preu d’entrada  
BT1  preu de mercat  
RT  política d’importació  

preu d’intervenció  
MT  2451 preus  
BT1  preu agrari  
RT  sosteniment dels preus agraris  

preu d’objectiu  
MT  2451 preus  
BT1  preu agrari  

preu d’oferta  
MT  2451 preus  
BT1  preu de mercat  

preu d’orientació  
MT  2451 preus  
BT1  preu agrari  
RT  exacció agrícola  

preu de campanya  
USE  preu agrari (2451) 

preu de cessió  
USE  preu de transferència (2421) 

preu de compra  
MT  2451 preus  
BT1  preu de mercat  
RT  compra  

preu de cost  
MT  2451 preus  
BT1  preus  
RT  càlcul de costs  
RT  cost de producció  

preu de desencadenament  
MT  2451 preus  
BT1  preu agrari  

preu de garantia  
USE  preu garantit (2451) 

preu de l’arrendament rústic  
MT  5616 sistema d’explotació agrària  
BT1  arrendament rústic  

BT2  règim d’explotació  

preu de l’energia  
MT  6606 política energètica  
UF  cost de l’energia  
BT1  balanç energètic  

BT2  política energètica  
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preu de la terra  
MT  5616 sistema d’explotació agrària  
BT1  propietat rústica  
RT  preu del terreny  
RT  propietat del sòl  
RT  utilització de les terres  

preu de les comunicacions  
USE  tarifa de comunicacions (3226) 

preu de les comunicacions telefòniques  
USE  tarifa de comunicacions (3226) 

preu de les trucades telefòniques  
USE  tarifa de comunicacions (3226) 

preu de mercat  
MT  2451 preus  
NT1  preu a l’engròs  
NT1  preu al consumidor  
NT1  preu al detall  
NT1  preu al productor  
NT1  preu alimentari  
NT1  preu d’exportació  
NT1  preu d’importació  
NT1  preu d’oferta  
NT1  preu de compra  
NT1  preu de venda  
NT1  preu del mercat mundial  
NT1  preu dels productes agraris  
RT  formació de preus  
RT  preu franc  
RT  preu industrial  

preu de productes bàsics  
MT  2451 preus  
UF  preu de productes de base  
BT1  preus  
RT  estoc regulador  
RT  mercat de productes bàsics  
RT  producte bàsic  

preu de productes de base  
USE  preu de productes bàsics (2451) 

preu de promoció  
USE  preu reduït (2451) 

preu de referència  
MT  2451 preus  
BT1  preu agrari  

preu de resclosa  
MT  2451 preus  
BT1  preu agrari  
RT  exacció agrícola  

preu de retirada  
MT  2451 preus  
BT1  preu agrari  
RT  retirada del mercat  

preu de sosteniment  
MT  2451 preus  
UF  preu preferencial per a productes agrícoles  
BT1  preu agrari  

preu de transferència  
SN  Procediment pel qual les societats exporten ca-

pitals i fan pagar a les seves filials preus molt 
més alts per productes subministrats per la so-
cietat mare.  

MT  2421 lliure circulació de capitals  
UF  preu de cessió  
BT1  transferència de capitals  

BT2  moviment de capitals  
BT3  lliure circulació de capitals  

RT  empresa multinacional  
RT  evasió fiscal  

preu de venda  
MT  2451 preus  
BT1  preu de mercat  
RT  venda  

preu del mercat mundial  
MT  2451 preus  
UF  cotització mundial  
UF  preu mundial  
BT1  preu de mercat  
RT  restitució a l’exportació  

preu del terreny  
MT  2846 urbanisme i construcció  
BT1  urbanisme  
RT  preu de la terra  

preu del transport  
MT  4806 política de transports  
UF  cost de transport  
NT1  tarifa de transport  

NT2  homologació de tarifes  
NT2  noli  
NT3  preu CIF  
NT3  preu franc a bord  

NT2  publicitat de les tarifes  
NT2  tarifa aèria  
NT2  tarifa de forquilla  
NT2  tarifa de sosteniment  
NT2  tarifa de transport per carretera  
NT2  tarifa de viatgers  
NT2  tarifa ferroviària  
NT2  tarifa interior  
NT2  tarifa internacional  

NT1  tarifació de la infraestructura  
NT2  dret d’escala  
NT2  peatge  
NT2  preu d’estacionament  
NT2  taxa per eix  

NT1  zona tarifària  
RT  impost sobre els carburants  
RT  preus  

preu dels productes agraris  
SN  L’utilitzarem per als preus agraris nacionals. En 

el marc de la PAC, farem servir “preu agrari”.  
MT  2451 preus  
BT1  preu de mercat  
RT  preu agrari  
RT  producte agrícola  

(preu), descompte  
USE  preu reduït (2451) 

preu discriminatori  
MT  2451 preus  
BT1  preus  
NT1  preu preferencial  
RT  acord de preus  
RT  entesa  
RT  restricció de la competència  

preu en forquilla  
MT  2451 preus  
BT1  preus  
RT  tarifa de forquilla  

preu especial  
USE  preu reduït (2451) 

preu fet, salari a  
USE  salari per rendiment (4421) 

preu FOB  
USE  preu franc a bord (4806) 

preu franc  
SN  Preu en el punt de venda.  
MT  6806 política i estructura industrials  
BT1  preu industrial  

BT2  política industrial  
RT  preu de mercat  

preu franc a bord  
SN  Preu de venda que inclou els costs de transport 

fins a posar el producte a bord del vaixell.  
MT  4806 política de transports  
*UF  *free-on-board price  
UF  lliurament FOB  
UF  preu FOB  
UF  preu lliure a bord  
BT1  noli  

BT2  tarifa de transport  
BT3  preu del transport  

RT  transport marítim  

preu franc de frontera  
MT  2451 preus  
BT1  preu agrari  

preu gallet  
MT  2451 preus  
BT1  preus  
RT  indústria siderúrgica  

preu garantit  
MT  2451 preus  
UF  garantia de preus  
UF  preu de garantia  
BT1  preus  

preu indicatiu  
MT  2451 preus  
UF  preu indicatiu al productor  
UF  preu indicatiu del mercat  
BT1  preu agrari  
RT  exacció agrícola  

preu indicatiu al productor  
USE  preu indicatiu (2451) 

preu indicatiu del mercat  
USE  preu indicatiu (2451) 

preu industrial  
MT  6806 política i estructura industrials  
BT1  política industrial  
NT1  preu franc  
RT  preu de mercat  

preu límit  
USE  preu màxim (2451) 
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preu limitat, lloguer de  
USE  lloguer moderat (2846) 

preu llindar  
MT  2451 preus  
BT1  preu agrari  
RT  exacció agrícola  

preu lliure  
MT  2451 preus  
UF  liberalització dels preus  
UF  llibertat de preus  
BT1  fixació de preus  

BT2  política de preus  
RT  competència  
RT  lliure competència  

preu lliure a bord  
USE  preu franc a bord (4806) 

preu màxim  
MT  2451 preus  
UF  preu límit  
BT1  preus  

preu mínim  
MT  2451 preus  
BT1  preus  
RT  FEOGA Garantia  

preu mínim garantit  
MT  2451 preus  
BT1  preu agrari  
RT  sosteniment dels preus agraris  

preu mitjà  
MT  2451 preus  
BT1  preus  

preu mitjà al productor  
USE  preu al productor (2451) 

preu mixt  
MT  2451 preus  
BT1  preu agrari  
RT  sucre  

preu mundial  
USE  preu del mercat mundial (2451) 

preu per unitat  
MT  2451 preus  
BT1  preus  
RT  venda al detall  

preu preferencial  
MT  2451 preus  
BT1  preu discriminatori  

BT2  preus  

preu preferencial per a productes agrícoles  
USE  preu de sosteniment (2451) 

preu prefixat  
MT  2451 preus  
BT1  preus  

preu, rebaixa sobre el  
USE  preu reduït (2451) 

preu, recàrrec en el  
USE  sobrepreu (2451) 

preu, reducció del  
USE  preu reduït (2451) 

preu reduït  
MT  2451 preus  
UF  descompte (preu)  
UF  preu de promoció  
UF  preu especial  
UF  rebaixa sobre el preu  
UF  reducció del preu  
UF  tarifa especial  
UF  tarifa reduïda  
BT1  preus  
RT  venda amb pèrdua  
RT  venda amb rebaixa  

preu reduït, venda a  
USE  venda amb rebaixa (2031) 

preu regulat  
USE  regulació de preus (2451) 

preu representatiu  
MT  2451 preus  
BT1  preus  

preu representatiu de mercat  
MT  2451 preus  
BT1  preus  

preu sense impostos  
MT  2451 preus  
BT1  preus  
RT  IVA  
RT  venda lliure d’impostos  

preu únic  
USE  preu autoritzat (2451) 

preus  
MT  2451 preus  
NT1  preu de cost  
NT1  preu de productes bàsics  
NT1  preu discriminatori  

NT2  preu preferencial  
NT1  preu en forquilla  
NT1  preu gallet  
NT1  preu garantit  
NT1  preu màxim  
NT1  preu mínim  
NT1  preu mitjà  
NT1  preu per unitat  
NT1  preu prefixat  
NT1  preu reduït  
NT1  preu representatiu  
NT1  preu representatiu de mercat  
NT1  preu sense impostos  
NT1  sobrepreu  
RT  competitivitat  
RT  preu del transport  

preus, acord de — (4031) 

preus, afixació de  
USE  publicitat dels preus (2451) 

preus agraris, sosteniment dels — (5606) 

preus, alça de  
USE  puja de preus (2451) 

preus, augment de  
USE  puja de preus (2451) 

preus, baixa de — (2451) 

preus, barem de  
USE  llista de preus (2451) 

preus, blocatge de  
USE  congelació de preus (2451) 

*preus, bloqueig de   
*USE  congelació de preus (2451) 

preus, caiguda de  
USE  baixa de preus (2451) 

preus, congelació de — (2451) 

preus, control de — (2451) 

preus d’importació i d’exportació, relació entre  
USE  terme de l’intercanvi (2016) 

preus, diferència de — (2451) 

preus, disminució de  
USE  baixa de preus (2451) 

preus, estabilitat de — (2451) 

preus, evolució dels  
USE  fluctuació de preus (2451) 

preus, fixació de — (2451) 

preus, fluctuació de — (2451) 

preus, formació de — (2451) 

preus, garantia de  
USE  preu garantit (2451) 

preus, harmonització de — (2451) 

preus, índex de — (2451) 

preus, indexació de — (2451) 

preus, indicador de  
USE  índex de preus (2451) 

preus, liberalització dels  
USE  preu lliure (2451) 

preus, llibertat de  
USE  preu lliure (2451) 

preus, llista de — (2451) 

preus màxims, fixació de — (2451) 

preus, mecanisme de  
USE  formació de preus (2451) 

preus, moviment dels  
USE  fluctuació de preus (2451) 

preus, nivell de  
USE  índex de preus (2451) 
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preus, ordenació de  
USE  regulació de preus (2451) 

preus, política comuna de — (2451) 

preus, política de — (2451) 

preus, publicitat dels — (2451) 

preus, puja de — (2451) 

preus, règim de  
USE  política de preus (2451) 

preus, regulació de — (2451) 

preus, sosteniment dels — (2451) 

preus, tarifa de  
USE  llista de preus (2451) 

preus, variació dels  
USE  fluctuació de preus (2451) 

prevaricació, delicte de  
USE  corrupció (1216) 

prevenció antisísmica  
MT  5206 política del medi ambient  
BT1  protecció del medi ambient  
RT  sisme  
RT  sismologia  

prevenció d’accidents  
MT  2841 sanitat  
BT1  organització sanitària  

BT2  política sanitària  
RT  accident de transport  
RT  accident domèstic  
RT  accident laboral  

prevenció d’accidents domèstics  
USE  accident domèstic (2826) 

prevenció d’incendis  
USE  prevenció de riscs (5206) 

prevenció de conflictes  
MT  0816 equilibri internacional  
BT1  conflicte internacional  
RT  missió de policia de la UE  
RT  missió militar de la Unió Europea  

prevenció de la contaminació  
MT  5206 política del medi ambient  
BT1  lluita contra la contaminació  
NT1  biodegradabilitat  
NT1  dispositiu anticontaminant  
RT  contaminació  

prevenció de la delinqüència  
USE  lluita contra la delinqüència (2826) 

prevenció de malalties  
USE  medicina preventiva (2841) 

prevenció de riscs  
MT  5206 política del medi ambient  
UF  gestió de riscs  
UF  prevenció d’incendis  
BT1  política de medi ambient  
NT1  risc industrial  

NT1  risc natural  
RT  accident nuclear  
RT  cindínica  
RT  contaminació accidental  
RT  desastre natural  
RT  política de producció agrícola  
RT  principi de precaució  

Prevenció del Delicte i Justícia Penal, Comissió de  
USE  comissió tècnica ONU (7606) 

prevenció del frau  
USE  frau (1216) 

Prevenció i el Control de les Malalties, Centre 
Europeu per a la — (1006) 

prevenció sanitària  
USE  control sanitari (2841) 

preventiu, embargament  
USE  embargament de béns (1221) 

preventiu, examen mèdic  
USE  medicina preventiva (2841) 

preventiva del mercat, retirada  
USE  retirada del mercat (2006) 

preventiva, destil·lació  
USE  destil·lació (6036) 

preventiva, detenció — (1221) 

preventiva, medicina — (2841) 

prèvia de la restitució, fixació  
USE  restitució a l’exportació (2006) 

prèvies, diligències  
USE  investigació judicial (1221) 

prèvies, registre d’instruccions  
USE  testament vital (2841) 

previsió a curt termini  
MT  1631 anàlisi econòmica  
UF  expectativa a curt termini  
BT1  previsió econòmica  

previsió a llarg termini  
MT  1631 anàlisi econòmica  
UF  expectativa a llarg termini  
BT1  previsió econòmica  

previsió a mitjà termini  
MT  1631 anàlisi econòmica  
UF  expectativa a mitjà termini  
BT1  previsió econòmica  

previsió a molt llarg termini  
USE  prospectiva (1631) 

previsió de població  
USE  previsió demogràfica (2816) 

previsió demogràfica  
MT  2816 demografia i població  
UF  previsió de població  
BT1  anàlisi demogràfica  

BT2  demografia  

previsió econòmica  
MT  1631 anàlisi econòmica  
UF  expectativa econòmica  
UF  projecció econòmica  
NT1  previsió a curt termini  
NT1  previsió a llarg termini  
NT1  previsió a mitjà termini  
NT1  prospectiva  

previsió, estat de  
USE  previsió pressupostària (2441) 

previsió, gestió de — (4021) 

previsió metereològica  
USE  meteorologia (3606) 

previsió pressupostària  
MT  2441 pressupost  
UF  estat de previsió  
BT1  procediment pressupostari  
RT  planificació nacional  

previsió social  
USE  seguretat social (2836) 

previsió social, sistema de  
USE  seguretat social (2836) 

previsió tecnològica  
USE  prospectiva tecnològica (6411) 

previstes, despeses  
USE  projecte de pressupost (2441) 

previstes, estat de les despeses  
USE  projecte de pressupost (2441) 

*price, free-on-board   
*USE  preu franc a bord (4806) 

prima  
USE  prima salarial (4421) 

prima a la construcció  
USE  ajuda a la construcció (2846) 

prima a la modernització  
USE  ajuda a la modernització (1606) 

prima a la producció  
USE  orientació agrària (5611) 

prima d’antiguitat  
USE  prima salarial (4421) 

prima d’assegurança  
MT  2431 assegurances  
BT1  pòlissa d’assegurança  

BT2  assegurança  

prima d’orientació agrícola  
USE  orientació agrària (5611) 

prima, fixació de  
USE  prima salarial (4421) 

prima per abandó  
USE  congelació de terres (5611) 
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prima per emmagatzematge  
MT  5611 producció i estructures agràries  
UF  ajuda a l’emmagatzematge  
BT1  regulació de la producció agrícola  

prima per eradicació  
MT  5611 producció i estructures agràries  
BT1  reconversió productiva  

BT2  política de producció agrícola  
RT  arboricultura  
RT  cessament d’activitat agrícola  
RT  vinya  
RT  viticultura  

prima per no-comercialització  
MT  5611 producció i estructures agràries  
UF  producte retirat del mercat  
BT1  regulació de la producció agrícola  

prima per sacrifici voluntari de bestiar  
MT  5611 producció i estructures agràries  
BT1  reconversió productiva  

BT2  política de producció agrícola  
RT  sacrifici d’animals  

prima, règim de  
USE  prima salarial (4421) 

prima salarial  
MT  4421 administració i remuneració del personal  
UF  fixació de prima  
UF  gratificació  
UF  incentiu  
UF  paga extra  
UF  prima  
UF  prima d’antiguitat  
UF  règim de prima  
UF  sobresou  
BT1  remuneració del treball  

primacia del dret  
MT  1206 fonts i branques del dret  
BT1  aplicació de la llei  

BT2  llei  
BT3  legislació  

BT4  fonts del dret  
RT  estat de dret  
RT  primacia del dret comunitari  

primacia del dret comunitari  
SN  El dret comunitari preval sobre qualsevol dis-

posició jurídica dels estats membres que no hi 
sigui conciliable.  

MT  1011 dret de la Unió Europea  
BT1  dret comunitari-dret nacional  

BT2  ordre jurídic comunitari  
RT  interpretació del dret  
RT  primacia del dret  

primari, bé  
USE  producte bàsic (2021) 

primari, dret  
USE  tractats de la UE (1011) 

primari, ensenyament — (3211) 

primari, producte  
USE  producte bàsic (2021) 

primari, sector — (1621) 

primària, assistència  
USE  medicina general (2841) 

primària, centre d’assistència  
USE  centre mèdic (2841) 

*primària, centre d’atenció   
*USE  centre mèdic (2841) 

primària, escola  
USE  ensenyament primari (3211) 

primàries, eleccions — (0416) 

primaveral de la carpa, virèmia  
USE  malaltia dels peixos (5631) 

primer ministre  
USE  cap del Govern (0436) 

primera fase de la UEM  
MT  2411 economia monetària  
BT1  calendari de la UEM  

BT2  Unió Econòmica i Monetària  

primera feina  
MT  4411 mercat laboral  
BT1  mercat laboral  
RT  inserció professional  

Primera Guerra Mundial  
MT  0816 equilibri internacional  
BT1  guerra  

BT2  conflicte internacional  

primera infància  
MT  2816 demografia i població  
UF  bebè  
UF  lactant  
*UF  *nascut de poc  
UF  nounat  
BT1  distribució per edats  

BT2  composició de la població  

Primera Instància CE, Tribunal de  
USE  Tribunal de Primera Instància de les Comuni-

tats Europees (1006) 

Primera Instància de les Comunitats Europe-
es, Tribunal de — (1006) 

primera instància, jutge de  
USE  jutge (1226) 

primera instància, jutjat de  
USE  jurisdicció judicial (1226) 

primera, matèria — (2021) 

*primera matèria  
*USE  matèria primera (2021) 

primera residència  
USE  residència (2816) 

primerenca, hortalissa — (5631) 

primerenca, verdura  
USE  hortalissa primerenca (5631) 

primers auxilis  
MT  2841 sanitat  
BT1  organització sanitària  

BT2  política sanitària  
RT  accident de transport  
RT  ajuda als sinistrats  
RT  desastre causat per l’home  
RT  desastre natural  
RT  medicina d’urgència  

primitiva, religió — (2831) 

primogenitura  
USE  propietat de béns (1211) 

principal, companyia  
USE  hòlding (4016) 

principal, residència  
USE  residència (2816) 

principal, superfície — (5616) 

Principat d’Andorra  
USE  Andorra (7206+7236) 

Principat d’Astúries  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
UF  Astúries  
UF  comunitat autònoma del Principat d’Astúries  
BT1  regions d’Espanya  
*NT1  *Oviedo  

Principat d’Astúries, comunitat autònoma del  
USE  Principat d’Astúries (7211) 

Principat de Liechtenstein  
USE  Liechtenstein (7206+7231+7236) 

Principat de Mònaco  
USE  Mònaco (7206+7236) 

Príncipe, República Democràtica de São Tomé i  
USE  São Tomé i Príncipe (7221+7231) 

Príncipe, São Tomé e  
USE  São Tomé i Príncipe (7221+7231) 

Príncipe, São Tomé i — (7221+7231) 

principi d’addicionalitat  
MT  1021 finances comunitàries  
UF  addicionalitat de l’ajuda  
UF  addicionalitat del finançament  
UF  complementarietat de l’ajuda  
BT1  règim comunitari de finançament  

BT2  finançament comunitari  
NT1  quota de finançament comunitari  
RT  ajuda pública  
RT  cofinançament  

principi d’igualtat  
USE  igualtat de tracte (1236) 

principi d’igualtat i seguretat jurídiques  
USE  principi de seguretat jurídica (1011) 

principi de comunitarització  
SN  La comunitarització consisteix a transferir un do-

mini que, en el quadre institucional de la Unió, 
depèn de l’àmbit intergovernamental (segon i 
tercer pilars) a l’àmbit comunitari (primer pilar).  
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MT  1011 dret de la Unió Europea  
UF  comunitarització  
BT1  competències comunitàries  

BT2  ordre jurídic comunitari  

principi de llibertat dels mars  
USE  llibertat dels mars (1231) 

principi de necessitat  
USE  principi de proporcionalitat (1011) 

principi de no-discriminació  
USE  igualtat de tracte (1236) 

principi de precaució  
MT  6416 investigació i propietat intel·lectual  
BT1  mètode d’investigació  

BT2  investigació  
RT  legislació sanitària  
RT  prevenció de riscs  
RT  protecció del medi ambient  
RT  seguretat alimentària  

principi de proporcionalitat  
SN  Principi, d’acord amb el protocol d’Amsterdam, 

segons el qual la Comissió proposa mesures, 
d’acord amb l’objectiu fixat, però deixa un mar-
ge d’actuació al més ampli possible en el pla 
nacional.  

MT  1011 dret de la Unió Europea  
UF  principi de necessitat  
BT1  competències comunitàries  

BT2  ordre jurídic comunitari  

principi de reciprocitat  
USE  dret d’estrangeria (1231) 

principi de reconeixement mutu  
MT  1011 dret de la Unió Europea  
UF  afer Cassis de Dijon  
BT1  dret comunitari-dret nacional  

BT2  ordre jurídic comunitari  
RT  certificació comunitària  
RT  cooperació judicial civil a la Unió Europea  
RT  harmonització de normes  
RT  normalització  
RT  obstacle no aranzelari  
RT  reconeixement de títols  

principi de seguretat jurídica  
MT  1011 dret de la Unió Europea  
UF  certesa jurídica  
*UF  *certitud jurídica  
UF  principi d’igualtat i seguretat jurídiques  
UF  seguretat jurídica  
BT1  competències comunitàries  

BT2  ordre jurídic comunitari  
RT  simplificació legislativa  

principi de subsidiarietat  
SN  Principi segons el qual la Comunitat actua quan 

la consecució de determinats objectius pot fer-
se millor en el pla comunitari que no en un ni-
vell inferior.  

MT  1011 dret de la Unió Europea  
BT1  competències comunitàries  

BT2  ordre jurídic comunitari  
RT  governança  

principi general del dret  
MT  1206 fonts i branques del dret  
BT1  fonts del dret  

principi polític  
USE  filosofia política (0406) 

principi qui contamina paga  
SN  Principi segons el qual el responsable de la pol-

lució assumeix els costos de les mesures contra 
la contaminació que provoca.  

MT  5206 política del medi ambient  
UF  contaminador-pagador  
BT1  lluita contra la contaminació  
RT  impost ecològic  
RT  indemnització  
RT  responsabilitat per danys al medi ambient  

*Priorat  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*NT1  *Bellmunt del Priorat  
*NT1  *Bisbal de Falset, la  
*NT1  *Cabacés  
*NT1  *Capçanes  
*NT1  *Cornudella de Montsant  
*NT1  *Falset  
*NT1  *Figuera, la  
*NT1  *Gratallops  
*NT1  *Guiamets, els  
*NT1  *Lloar, el  
*NT1  *Marçà  
*NT1  *Margalef  
*NT1  *Masroig, el  
*NT1  *Molar, el  
*NT1  *Morera de Montsant, la  
*NT1  *Poboleda  
*NT1  *Porrera  
*NT1  *Pradell de la Teixeta  
*NT1  *Torre de Fontaubella, la  
*NT1  *Torroja del Priorat  
*NT1  *Ulldemolins  
*NT1  *Vilella Alta, la  
*NT1  *Vilella Baixa, la  
*RT  *àmbit del Camp de Tarragona  

*Priorat, Bellmunt del  — (7211+9999) 

*Priorat, Torroja del  — (7211+9999) 

prioritària, acció  
USE  prioritat econòmica (1606) 

prioritària, regió — (1616) 

prioritària, zona  
USE  regió prioritària (1616) 

prioritat econòmica  
MT  1606 política econòmica  
UF  acció prioritària  
BT1  política de desenvolupament  

BT2  política econòmica  
RT  regió prioritària  

privació de drets  
MT  1216 dret penal  
UF  inhabilitació  
BT1  sanció penal  
RT  drets cívics  

privació de la pàtria potestat  
USE  pàtria potestat (2806) 

privació de llibertat  
USE  empresonament (1216) 

privació dels drets parentals  
USE  pàtria potestat (2806) 

privada, acusació  
USE  acusació (1221) 

privada, ajuda — (0811) 

privada, assegurança — (2431) 

privada, empresa — (4011) 

privada, forest — (5636) 

privada, inversió — (2426) 

privada, medicina — (2841) 

privada, propietat — (1211) 

privada, protecció de la vida — (1236) 

privada, ràdio  
USE  mitjà de comunicació privat (3226) 

privada, seguretat  
USE  seguretat i vigilància (6846) 

privada, televisió  
USE  mitjà de comunicació privat (3226) 

privat, article d’ús  
USE  bé personal (2026) 

privat, associació dels sectors públic i  
USE  partenariat públic-privat (0436) 

privat, banc — (2416) 

privat, bosc  
USE  forest privada (5636) 

privat, dret — (1206) 

privat, dret internacional — (1231) 

privat, ecu — (2406) 

privat, ensenyament — (3211) 

privat, estoc — (2036) 

privat europeu, dret — (1206) 

privat europeu, dret internacional  
USE  dret privat europeu (1206) 

privat, mitjà de comunicació — (3226) 

privat, sector  
USE  empresa privada (4011) 

*privat subvencionat, ensenyament   
*USE  *ensenyament concertat (3211) 

privatització  
MT  1211 dret civil  
UF  desnacionalització  
BT1  propietat de béns  
RT  empresa pública  
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privilegi fiscal  
USE  deducció fiscal (2446) 

privilegi parlamentari  
SN  Drets particulars de les assemblees legislatives 

o de llurs membres amb l’objectiu d’evitar inge-
rències en el lliure exercici del poder legislatiu i 
assegurar-ne el funcionament.  

MT  0421 parlament  
UF  prerrogativa parlamentària  
BT1  parlamentari  
RT  estatus de l’elegit  

privilegiada, abús d’informació — (1216) 

privilegis de la Comunitat  
USE  Protocol CE (1011) 

privilegis i d’immunitats, protocol de  
USE  Protocol CE (1011) 

*pro drets humans, moviment   
*USE  moviment pels drets humans (0431) 

problema social  
MT  2826 vida social  
UF  descontentament social  
NT1  accident domèstic  
NT1  alcoholisme  
NT1  analfabetisme  
NT1  criminalitat  

NT2  crim organitzat  
NT3  màfia  

NT1  delinqüència  
NT2  delinqüència juvenil  
NT2  vandalisme  
NT2  violència en espectacles esportius  

NT1  descontentament juvenil  
NT1  dopatge  
NT1  exclusió social  
NT1  extremisme  
*NT1  *ludopatia  
NT1  mutilació sexual  
NT1  nen del carrer  
NT1  persona sense sostre  
NT1  pornografia  

NT2  pornografia infantil  
NT1  prostitució  
NT1  suïcidi  
NT1  tabaquisme  
NT1  toxicomania  
NT1  violència  

NT2  violència domèstica  
NT2  violència juvenil  
NT3  violència a l’escola  

problema urbà  
MT  2846 urbanisme i construcció  
BT1  urbanisme  

*problemes de visió  
*USE  malaltia ocular (2841) 

procedència  
USE  admissibilitat (1221) 

procediment administratiu  
MT  0436 poder executiu i administració pública  
BT1  dret administratiu  

procediment antidúmping  
USE  legislació antidúmping (4031) 

procediment antisubvenció  
SN  Procediment contra un tercer estat per pràcti-

ques comercials il·lícites.  
MT  4031 competència  
UF  procediment per subvenció  
BT1  dret de la competència  
RT  denúncia davant la Comissió  
RT  política comercial comuna  

procediment CE per infracció  
MT  1011 dret de la Unió Europea  
UF  acció comunitària per infracció  
UF  comprovació de l’incompliment  
UF  comprovació de la infracció  
UF  procediment comunitari per infracció  
BT1  incompliment del dret comunitari  

BT2  aplicació del dret comunitari  
BT3  dret comunitari  

RT  recurs per incompliment  

procediment civil  
MT  1221 justícia  
UF  dret processal civil  
UF  enjudiciament civil  
BT1  procediment judicial  
RT  dret civil  
RT  jurisdicció civil  

procediment comunitari per infracció  
USE  procediment CE per infracció (1011) 

procediment consultiu  
MT  1011 dret de la Unió Europea  
UF  procediment de consulta  
BT1  elaboració del dret comunitari  

BT2  dret comunitari  
RT  Parlament Europeu  

procediment contenciós electoral  
USE  contenciós electoral (0416) 

procediment d’elaboració del pressupost  
USE  elaboració del pressupost (2441) 

procediment d’urgència  
SN  Procediment d’urgència incoat davant el presi-

dent d’un tribunal de justícia per posar fi a una 
situació contrària a la llei.  

MT  1221 justícia  
UF  interdicte  
UF  procediment judicial d’urgència  
BT1  procediment especial  

BT2  procediment judicial  

procediment de codecisió  
MT  1011 dret de la Unió Europea  
BT1  elaboració del dret comunitari  

BT2  dret comunitari  
NT1  procediment de conciliació  

procediment de concertació  
MT  1011 dret de la Unió Europea  
BT1  elaboració del dret comunitari  

BT2  dret comunitari  
RT  Parlament Europeu  

procediment de conciliació  
MT  1011 dret de la Unió Europea  
BT1  procediment de codecisió  

BT2  elaboració del dret comunitari  
BT3  dret comunitari  

procediment de consulta  
USE  procediment consultiu (1011) 

procediment de cooperació  
MT  1011 dret de la Unió Europea  
BT1  elaboració del dret comunitari  

BT2  dret comunitari  
RT  Acta Única Europea  

procediment de negociació  
USE  negociació internacional (0806) 

procediment dels comitès CE  
USE  comitologia (1011) 

procediment disciplinari  
MT  0436 poder executiu i administració pública  
UF  dret disciplinari  
UF  expedient disciplinari  
BT1  dret administratiu  
RT  dret del treball  

procediment duaner  
USE  formalitat duanera (2011) 

procediment electoral harmonitzat  
USE  sistema electoral europeu (0416) 

procediment electoral uniforme  
USE  sistema electoral europeu (0416) 

procediment electrònic de votació  
USE  votació electrònica (0426) 

procediment especial  
MT  1221 justícia  
BT1  procediment judicial  
NT1  procediment d’urgència  
NT1  qüestió prejudicial  

procediment general  
USE  procediment judicial (1221) 

procediment judicial  
MT  1221 justícia  
UF  dret processal  
UF  procediment general  
UF  terminació del procés  
NT1  admissibilitat  

NT2  interès legítim  
NT3  interès col·lectiu  

NT2  prescripció del delicte  
NT1  arbitratge  
NT1  control jurisdiccional  
NT1  drets de la defensa  
NT1  endarreriment judicial  
NT1  judici  

NT2  dictamen pericial  
NT2  testimoni  

NT1  ordre comminatòria  
NT1  procediment civil  
NT1  procediment especial  

NT2  procediment d’urgència  
NT2  qüestió prejudicial  

NT1  procediment penal  
NT2  acusació  
NT2  detenció  
NT2  detenció preventiva  
NT2  escorcoll domiciliari  



*procediment laboral   500

NT2  instrucció del sumari  
NT3  diligència judicial  

NT2  investigació judicial  
NT2  justícia reparadora  
NT2  protecció de testimonis  
NT2  reclusió provisional  

NT1  prova  
NT2  prova informàtica  

NT1  recusació  
RT  jurisdicció contenciosa administrativa  
RT  jurisdicció judicial  

procediment judicial d’urgència  
USE  procediment d’urgència (1221) 

procediment judicial, dret d’iniciar un  
USE  dret de litigar (1221) 

*procediment laboral  
*MT  4426 relacions laborals i dret del treball  
*UF  *arbitratge laboral  
*UF  *dret processal laboral  
*BT1  dret del treball  
*RT  jurisdicció laboral  
*RT  jurisdicció social  

procediment legislatiu  
MT  0426 treballs parlamentaris  
UF  procés legislatiu  
UF  tècnica legislativa  
NT1  dictamen  
NT1  esmena  
NT1  iniciativa legislativa  

NT2  projecte de llei  
NT2  proposició de llei  
*NT3  *iniciativa legislativa popular  

NT1  modificació de la llei  
NT1  promulgació de la llei  
NT1  publicació de la llei  
NT1  redacció legislativa  
NT1  votació de la llei  

NT2  aprovació de la llei  
RT  competències del parlament  
RT  legislació  
RT  parlament  
RT  poder legislatiu  

procediment legislatiu comunitari  
USE  elaboració del dret comunitari (1011) 

procediment Notenboom  
USE  procediment pressupostari (2441) 

procediment parlamentari  
MT  0426 treballs parlamentaris  
UF  examen parlamentari  
NT1  ajornament de la sessió  
NT1  període de sessions  
NT1  reglament parlamentari  
NT1  sessió parlamentària  

NT2  debat parlamentari  
NT2  document de sessió  
NT3  dictamen de comissió  

NT2  explicació de vot  
NT2  ordre del dia  
NT2  torn de preguntes  

NT1  sessió pública  
NT1  votació parlamentària  

NT2  disciplina de vot  
NT2  quòrum  
NT2  vot en bloc  
NT2  vot per delegació  

NT2  votació electrònica  
NT2  votació nominal  

RT  competències del parlament  
RT  procediment pressupostari  

procediment penal  
MT  1221 justícia  
UF  dret processal penal  
UF  enjudiciament criminal  
UF  procediment penal especial  
UF  procediment simplificat  
BT1  procediment judicial  
NT1  acusació  
NT1  detenció  
NT1  detenció preventiva  
NT1  escorcoll domiciliari  
NT1  instrucció del sumari  

NT2  diligència judicial  
NT1  investigació judicial  
NT1  justícia reparadora  
NT1  protecció de testimonis  
NT1  reclusió provisional  
RT  dret penal  
RT  jurisdicció penal  
RT  policia judicial  

procediment penal especial  
USE  procediment penal (1221) 

procediment per subvenció  
USE  procediment antisubvenció (4031) 

procediment pressupostari  
MT  2441 pressupost  
UF  mètode pressupostari  
UF  procediment Notenboom  
NT1  aprovació del pressupost  

NT2  llei pressupostària  
NT2  modificació pressupostària  

NT1  avaluació pressupostària  
NT1  col·laboració pressupostària  
NT1  elaboració del pressupost  

NT2  avantprojecte de pressupost  
NT2  projecte de pressupost  

NT1  poder pressupostari  
NT1  pressupost rectificatiu  
NT1  pressupost suplementari  
NT1  previsió pressupostària  
NT1  rebuig del pressupost  

NT2  dotzè provisional  
RT  competències del parlament  
RT  procediment parlamentari  

procediment simplificat  
USE  procediment penal (1221) 

procediments duaners, harmonització dels  
USE  harmonització duanera (2011) 

procés  
USE  judici (1221) 

procés biotecnològic  
MT  6411 tecnologia i reglamentació tècnica  
UF  enginyeria enzimàtica  
UF  procés de fermentació  
BT1  biotecnologia  
RT  enzim  

Procés de Barcelona  
USE  Associació Euromediterrània (0811) 

procés de càrrega per teleprocés  
USE  telecàrrega (3236) 

procés de decisió  
USE  presa de decisions (4021) 

procés de fermentació  
USE  procés biotecnològic (6411) 

procés de pau  
USE  instauració de la pau (0816) 

procés de presa de decisions  
USE  presa de decisions (4021) 

procés de presa de decisions, transparència del  
USE  transparència del procés decisori (1006) 

procés decisori  
USE  presa de decisions (4021) 

procés decisori, transparència del — (1006) 

procés elèctric  
MT  6411 tecnologia i reglamentació tècnica  
UF  electròlisi  
BT1  procés tecnològic  

BT2  tecnologia de materials  
RT  electrometal·lúrgia  
RT  energia elèctrica  

procés físic  
MT  6411 tecnologia i reglamentació tècnica  
UF  dissolució  
UF  evaporació  
UF  hidrogenació  
UF  liquació  
*UF  *lixiviació  
UF  refredament  
UF  refrigeració  
UF  solidificació  
UF  tècnica del fred  
UF  vaporització  
BT1  procés tecnològic  

BT2  tecnologia de materials  

procés, instrucció d’un  
USE  instrucció del sumari (1221) 

procés legislatiu  
USE  procediment legislatiu (0426) 

procés químic  
MT  6411 tecnologia i reglamentació tècnica  
UF  combustió  
UF  desacidificació  
UF  dessulfuració  
UF  reacció química  
BT1  procés tecnològic  

BT2  tecnologia de materials  
RT  electroquímica  

procés tecnològic  
MT  6411 tecnologia i reglamentació tècnica  
BT1  tecnologia de materials  
NT1  procés elèctric  
NT1  procés físic  
NT1  procés químic  

procés, terminació del  
USE  procediment judicial (1221) 
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processador de textos  
USE  màquina d’oficina (6826) 

processal civil, dret  
USE  procediment civil (1221) 

processal, dret  
USE  procediment judicial (1221) 

processal, garantia  
USE  dret a la justícia (1236) 

*processal laboral, dret   
*USE  *procediment laboral (4426) 

processal penal, dret  
USE  procediment penal (1221) 

processal, termini  
USE  prescripció del delicte (1221) 

processament de dades  
USE  gestió electrònica de documents (3221) 

proclamació d’electes, acta de  
USE  escrutini (0416) 

procreació artificial  
SN  Per referir-nos a la procreació artificial en ani-

mals, utilitzarem “inseminació artificial”.  
MT  2806 família  
UF  banc d’esperma  
UF  donació d’embrions  
UF  donació d’esperma  
UF  fecundació artificial  
UF  fecundació mèdicament assistida  
UF  procreació artificial humana  
UF  procreació mèdicament assistida  
UF  reproducció humana assistida  
NT1  fecundació in vitro  
NT1  mare subrogada  
RT  bioètica  
RT  comerç d’òrgans  
RT  filiació  
RT  inseminació artificial  

procreació artificial humana  
USE  procreació artificial (2806) 

procreació mèdicament assistida  
USE  procreació artificial (2806) 

procuració  
USE  mandat (1211) 

procuració, vot per  
USE  votació per poders (0416) 

procurador  
USE  professió jurídica (1226) 

Procurador del Común  
USE  defensor del poble (0436) 

producció  
MT  6406 producció  
UF  nivell de producció  
UF  volum de producció  
NT1  estadística de producció  
NT1  estoc excedent  
NT1  producció comunitària  

NT2  estoc comunitari  

NT1  producció mundial  
NT2  estoc mundial  

NT1  producció nacional  
RT  cost de producció  
RT  producció agrícola  
RT  producció industrial  

producció agrària, estructura de la  
USE  estructura agrària (5611) 

producció agrícola  
MT  5616 sistema d’explotació agrària  
UF  producció agropecuària  
BT1  productivitat agrícola  

BT2  resultat de l’explotació agrària  
RT  agrupació de productors agraris  
RT  estructura agrària  
RT  localització de la producció  
RT  mitjà de producció agrícola  
RT  política de producció agrícola  
RT  producció  
RT  producció agrícola alternativa  
RT  quota agrària  
RT  regulació de la producció agrícola  

producció agrícola alternativa  
SN  Reorientació de la producció que consisteix a 

incentivar conreus substitutius o de productes 
amb noves possibilitats de venda.  

MT  5611 producció i estructures agràries  
UF  conreu alternatiu  
UF  producció agrícola de substitució  
BT1  política de producció agrícola  
NT1  utilització alternativa de productes agrícoles  
RT  producció agrícola  

producció agrícola de substitució  
USE  producció agrícola alternativa (5611) 

producció agrícola, mitjà de — (5626) 

producció agrícola, política de — (5611) 

producció agrícola, regulació de la — (5611) 

producció agropecuària  
USE  producció agrícola (5616) 

producció, ajuda a la — (1606) 

producció alimentària  
MT  6031 indústria agroalimentària  
BT1  indústria agroalimentària  
RT  conreu per a consum propi  
RT  legislació alimentària  
RT  producte alimentari  

producció animal  
MT  5631 activitat agropecuària  
NT1  animal de caça  
NT1  animal de granja  

NT2  animal d’escorxador  
NT2  animal de tir  

NT1  animal domèstic  
*NT2  *nucli animal  

NT1  animal reproductor  
NT1  animal viu  
NT1  conill  
NT1  ocell de corral  

NT2  ocell de corral mort  
NT2  ocell de corral ponedor  
NT2  ocell de corral viu  

NT1  producció lletera  
RT  bestiar  
RT  explotació agrària mixta  
RT  producte d’origen animal  
RT  producte pesquer  
RT  protecció dels animals  
RT  recurs animal  

producció aqüícola  
MT  5641 pesca  
BT1  aqüicultura  

producció artesana  
MT  6806 política i estructura industrials  
UF  producte artesà  
UF  producte fet a mà  
BT1  artesanat  

BT2  estructura industrial  
RT  artesà  
RT  empresa artesanal  
RT  empresa familiar  
RT  empresa individual  

producció audiovisual  
MT  3226 comunicació  
BT1  indústria de programes  

BT2  indústria de la comunicació  
NT1  coproducció audiovisual  
RT  creació artística  
RT  excepció cultural  

producció, augment de la  
USE  creixement de la producció (6406) 

producció, bé de — (2026) 

producció, capacitat de — (6406) 

producció cinematogràfica  
MT  3226 comunicació  
UF  pel·lícula cinematogràfica  
BT1  indústria cinematogràfica  

BT2  indústria de la comunicació  
RT  creació artística  
RT  excepció cultural  

producció, compte de  
USE  compte (4026) 

producció comunitària  
MT  6406 producció  
BT1  producció  
NT1  estoc comunitari  

producció comunitària per a televisió  
USE  televisió europea (3226) 

producció contínua  
MT  6406 producció  
BT1  organització de la producció  

BT2  política de producció  

producció, control de — (6411) 

producció, cooperativa agrícola de  
USE  cooperativa agrícola (5616) 

producció, cooperativa de  
USE  cooperativa (4016) 

producció, cost de — (4026) 
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producció, creixement de la — (6406) 

producció d’adobs  
USE  indústria d’adobs (6811) 

producció d’energia  
MT  6606 política energètica  
UF  producció energètica  
BT1  balanç energètic  

BT2  política energètica  
RT  producció de petroli  
RT  producte energètic  

producció d’hidrogen  
MT  6811 química  
UF  hidrogen líquid  
BT1  indústria química  
RT  gas natural  
RT  hidrogen  
RT  petroli  

producció d’hortalisses  
USE  conreu d’hortalisses (5631) 

producció d’hortalisses fresques  
USE  conreu d’hortalisses (5631) 

producció d’oliva  
USE  oleïcultura (5631) 

producció de cautxú  
USE  indústria del cautxú (6811) 

producció de cereals  
USE  conreu de cereals (5631) 

producció de colorants  
USE  indústria de colorants (6811) 

producció de cuir  
USE  indústria del cuir (6841) 

producció de flors  
USE  floricultura (5631) 

producció de fusta  
MT  5636 forest  
BT1  economia forestal  
RT  indústria de la fusta  

producció de llet  
USE  producció lletera (5631) 

producció de matèries plàstiques  
USE  indústria de matèries plàstiques (6811) 

producció de petroli  
MT  6616 indústria petroliera  
UF  producció petroliera  
BT1  indústria petroliera  
RT  producció d’energia  

producció de raïm  
USE  viticultura (5631) 

producció deficitària  
MT  6406 producció  
BT1  capacitat de producció  

BT2  política de producció  

producció, desenvolupament de la  
USE  creixement de la producció (6406) 

producció, diversificació de la — (6406) 

producció electromecànica  
USE  indústria electrotècnica (6826) 

producció en cadena  
MT  6406 producció  
BT1  organització de la producció  

BT2  política de producció  
RT  treball en cadena  

producció en massa  
MT  6406 producció  
BT1  organització de la producció  

BT2  política de producció  

producció energètica  
USE  producció d’energia (6606) 

producció, especialització de la — (6406) 

producció, estadística de — (6406) 

producció excedent  
USE  excedent de producció (6406) 

producció, excedent de — (6406) 

producció, factor de — (6406) 

producció farmacèutica  
USE  indústria farmacèutica (2841) 

producció farratgera  
USE  conreu farratger (5631) 

producció fruitera  
USE  fructicultura (5631) 

producció, gestió de la  
USE  política de producció (6406) 

producció, índex de  
USE  estadística de producció (6406) 

producció industrial  
MT  6806 política i estructura industrials  
NT1  nou producte  
NT1  producte industrial  

NT2  producte manufacturat  
NT2  producte reciclat  
NT2  producte semiacabat  
NT2  producte substitutiu  

NT1  subproducte  
RT  economia industrial  
RT  empresa industrial  
RT  estadística de producció  
RT  política de producció  
RT  producció  
RT  sector secundari  

producció interior  
USE  producció nacional (6406) 

producció, limitació de la  
USE  quota de producció (6406) 

producció lletera  
MT  5631 activitat agropecuària  
UF  producció de llet  
BT1  producció animal  
RT  explotació lletera  

RT  indústria làctia  
RT  producte lacti  
RT  quota agrària  
RT  vaca lletera  

producció, localització de la — (5611) 

producció, millora de la — (6406) 

producció minera  
MT  6611 indústries carbonera i minera  
BT1  indústria minera  

producció, mitjà de  
USE  bé de producció (2026) 

producció, mode de — (6406) 

producció mundial  
MT  6406 producció  
BT1  producció  
NT1  estoc mundial  
RT  economia internacional  

producció nacional  
MT  6406 producció  
UF  producció interior  
BT1  producció  
RT  economia nacional  

producció, nivell de  
USE  producció (6406) 

producció, norma de — (6411) 

producció, objectiu de — (6406) 

producció, organització de la — (6406) 

producció, orientació de la  
USE  política de producció (6406) 

producció per a consum propi  
USE  conreu per a consum propi (5631) 

producció pesquera  
USE  producte pesquer (5641) 

producció petroliera  
USE  producció de petroli (6616) 

producció, planificació de la — (6406) 

producció, política de — (6406) 

producció, prima a la  
USE  orientació agrària (5611) 

producció química  
USE  indústria química (6811) 

producció, quota de — (6406) 

producció, reconversió de la  
USE  reconversió productiva (5611) 

producció, reducció de la  
USE  quota de producció (6406) 

producció, reestructuració de la  
USE  política de producció (6406) 
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producció, repartiment de la — (6406) 

producció, restitució a la — (5611) 

producció, restricció de la  
USE  quota de producció (6406) 

producció, sobrecapacitat de  
USE  capacitat de producció (6406) 

producció, tècnica de — (6406) 

producció tèxtil  
USE  indústria tèxtil (6841) 

producció vegetal  
MT  5631 activitat agropecuària  
UF  conreu de plantes  
UF  conreu vegetal  
UF  producte vegetal  
NT1  arboricultura  
NT1  conreu d’hortalisses  
NT1  conreu de cereals  
NT1  conreu energètic  
NT1  conreu farratger  
NT1  conreu industrial  
NT1  conreu oleaginós  
NT1  conreu per a consum propi  
NT1  conreu tropical  
NT1  floricultura  
NT1  fructicultura  
NT1  fungicultura  
NT1  hortalissa primerenca  
NT1  horticultura  
NT1  malaltia vegetal  
NT1  novetat vegetal  
NT1  oleïcultura  
NT1  planta viva  
NT1  reproducció vegetal  
NT1  viticultura  
RT  millora de les plantes  
RT  Oficina Comunitària de Varietats Vegetals  
RT  planta transgènica  
RT  plantació  
RT  viver  

producció, volum de  
USE  producció (6406) 

producte a base d’hortalisses  
MT  6026 productes alimentaris  
*UF  *cogombrets  
UF  concentrat de tomàquet  
UF  pickles  
UF  polpa d’hortalissa  
UF  xucrut  
BT1  producte alimentari complex  
RT  hortalissa  
RT  suc d’hortalisses  

producte a base d’ou  
USE  producte derivat de l’ou (6026) 

producte a base de carn  
USE  producte carni (6026) 

producte a base de cereal  
MT  6026 productes alimentaris  
UF  producte cereal  
UF  producte transformat a base de cereal  
BT1  producte alimentari complex  
NT1  farina de cereal  

NT1  floc de cereal  
NT1  granyó  
NT1  malt  
NT1  pa  
NT1  pasta alimentària  
NT1  sèmola  
RT  aliment industrial  
RT  cereal  

producte a base de fruita  
MT  6026 productes alimentaris  
UF  compota  
UF  melmelada  
UF  most de fruita  
UF  most de raïm  
UF  polpa de fruita  
BT1  producte alimentari complex  
RT  fruit  
RT  suc de fruita  

producte a base de llet  
USE  producte lacti (6016) 

producte a base de peix  
MT  6026 productes alimentaris  
UF  caviar  
UF  croqueta de peix  
UF  farina de peix  
UF  filet de peix  
*UF  *fresa  
UF  ous de peix  
UF  surimi  
BT1  producte alimentari complex  
RT  oli de peix  
RT  peix  
RT  producte pesquer  

producte a base de sucre  
MT  6026 productes alimentaris  
BT1  producte alimentari complex  
NT1  melassa  
NT1  xarop  
RT  indústria sucrera  
RT  sucre  

producte a granel  
MT  2031 comercialització  
BT1  condicionament del producte  

producte acabat  
USE  producte manufacturat (6806) 

producte adhesiu  
USE  adhesiu (6811) 

producte agrícola  
SN  L’utilitzarem per als documents que es refereixen 

al conjunt dels productes. En els altres casos, fa-
rem servir un descriptor més específic.  

MT  5631 activitat agropecuària  
NT1  subproducte agrícola  
RT  nomenclatura dels productes agrícoles  
RT  preu dels productes agraris  
RT  Stabex  
RT  subvenció complementària de productes  
RT  taxa d’autoabastament  
RT  utilització alternativa de productes agrícoles  

producte agroalimentari  
USE  producte alimentari (6026) 

producte alimentari  
SN  L’utilitzarem només en sentit general. En els al-

tres casos, farem servir un descriptor més es-
pecífic.  

MT  6026 productes alimentaris  
UF  aliment  
UF  producte agroalimentari  
NT1  producte biològic  
NT1  producte fresc  
NT1  producte perible  
RT  contaminació dels aliments  
RT  producció alimentària  

producte alimentari complex  
SN  L’utilitzarem per als documents que fan referèn-

cia al conjunt dels productes. En els altres casos, 
farem servir un descriptor més específic.  

MT  6026 productes alimentaris  
NT1  aliment per a infants  

NT2  llet materna  
NT1  aliment preparat  
NT1  complement alimentari  
NT1  condiment  
NT1  gelatina  
NT1  midó  
NT1  producte a base d’hortalisses  
NT1  producte a base de cereal  

NT2  farina de cereal  
NT2  floc de cereal  
NT2  granyó  
NT2  malt  
NT2  pa  
NT2  pasta alimentària  
NT2  sèmola  

NT1  producte a base de fruita  
NT1  producte a base de peix  
NT1  producte a base de sucre  

NT2  melassa  
NT2  xarop  

NT1  producte carni  
NT1  producte de confiteria  
NT1  producte derivat de l’ou  
NT1  producte dietètic  
NT1  succedani d’aliment  
RT  transformació alimentària  

producte amilaci  
USE  midó (6026) 

producte animal  
USE  producte d’origen animal (6011) 

producte artesà  
USE  producció artesana (6806) 

producte base  
USE  producte bàsic (2021) 

producte bàsic  
MT  2021 comerç internacional  
UF  bé primari  
UF  producte base  
UF  producte de base  
UF  producte primari  
BT1  comerç internacional  
NT1  matèria primera  
RT  acord sobre productes bàsics  
RT  mercat de productes bàsics  
RT  preu de productes bàsics  
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producte biològic  
MT  6026 productes alimentaris  
UF  producte ecològic  
UF  producte orgànic  
BT1  producte alimentari  
RT  agricultura biològica  
RT  producte dietètic  

producte carni  
MT  6026 productes alimentaris  
UF  bacon  
*UF  *bacó  
UF  cansalada  
*UF  *cansalada viada  
UF  corned beef  
UF  cuixa de granota  
UF  embotit  
UF  extracte de carn  
UF  foie gras  
UF  llonganissa  
UF  paté de carn  
UF  pernil  
UF  producte a base de carn  
UF  producte transformat a base de carn  
UF  salsitxa  
UF  xoriço  
BT1  producte alimentari complex  
RT  carn  
RT  indústria càrnia  

producte ceràmic  
USE  ceràmica (6846) 

producte cereal  
USE  producte a base de cereal (6026) 

producte concentrat  
MT  6026 productes alimentaris  
UF  aliment concentrat  
UF  aliment condensat  
UF  producte condensat  
BT1  aliment transformat  
RT  llet concentrada  

producte condensat  
USE  producte concentrat (6026) 

producte, condicionament del — (2031) 

producte condicionat  
MT  2031 comercialització  
UF  producte embalat  
UF  producte preembalat  
BT1  condicionament del producte  

producte congelat  
MT  6026 productes alimentaris  
UF  aliment congelat  
BT1  aliment transformat  
RT  congelació  

producte consignat  
USE  dipòsit per producte contaminant (5206) 

producte contaminant  
USE  contaminant (5216) 

producte contaminant, dipòsit per — (5206) 

producte cosmètic  
MT  6811 química  
UF  cosmètic  

UF  perfum  
UF  producte de bellesa  
UF  producte de tocador  
UF  sabó  
BT1  indústria cosmètica  

BT2  paraquímica  
RT  article de tocador  

producte, creació del  
USE  disseny del producte (6411) 

producte d’embalatge  
USE  producte d’envasament (2031) 

producte d’envasament  
MT  2031 comercialització  
*UF  *ampolla  
UF  article d’embalatge  
UF  bidó  
UF  botella  
UF  caixa  
*UF  *capsa  
UF  envàs  
UF  flascó  
UF  llauna  
UF  material d’embalatge  
UF  producte d’embalatge  
UF  recipient  
UF  sac  
BT1  envasament  

BT2  condicionament del producte  
RT  dipòsit per producte contaminant  
RT  indústria de matèries plàstiques  
RT  indústria de pasta i paper  
RT  producte químic  

producte d’origen animal  
SN  L’utilitzarem per als documents que fan referèn-

cia al conjunt dels productes. En els altres casos, 
farem servir un descriptor més específic.  

MT  6011 productes d’origen animal  
UF  producte animal  
UF  producte ramader  
NT1  carn  

NT2  carn bovina  
NT3  carn de vedella  

NT2  carn d’ocell  
NT2  carn de búfal  
NT2  carn de cabrum  
NT2  carn de caça  
NT2  carn de conill  
NT2  carn desossada  
NT2  carn equina  
NT2  carn fresca  
NT2  carn ovina  
NT2  carn porcina  
NT2  menuts  

NT1  llana  
NT1  matèria d’origen animal  
NT1  mel  
NT1  ou  
NT1  peça en canal  
NT1  pell d’animal  
NT1  seda  
RT  gelatina  
RT  greix animal  
RT  producció animal  
RT  subproducte agrícola  
RT  succedani de cereals  

producte de base  
USE  producte bàsic (2021) 

producte de bellesa  
USE  producte cosmètic (6811) 

producte de cacau  
USE  producte de confiteria (6026) 

producte de cautxú  
USE  indústria del cautxú (6811) 

producte de confiteria  
MT  6026 productes alimentaris  
UF  bombó  
UF  galeta  
UF  producte de cacau  
UF  producte de pastisseria  
UF  producte de xocolata  
UF  xocolata  
BT1  producte alimentari complex  
RT  cacau  
RT  confiteria  
RT  pastisseria  
RT  sucre  

producte de consum de masses  
USE  producte de gran consum (2026) 

producte de cuir  
USE  cuir (6841) 

producte de forja  
MT  6816 metal·lúrgia i siderúrgia  
BT1  indústria metal·lúrgica  

producte de fusta  
MT  6836 indústria de la fusta  
UF  fusta  
BT1  indústria de la fusta  
NT1  carbó vegetal  
NT1  cel·lulosa  
NT1  contraplacat  
NT1  fibra de fusta  
NT1  fusta aglomerada  
NT1  fusta per a la construcció  
NT1  fusta tropical  
NT1  llenya  
NT1  residu de la fusta  
NT1  resina  
NT1  suro  
RT  arbre  
RT  forest  

producte de gran consum  
MT  2026 consum  
UF  producte de consum de masses  
BT1  bé de consum  

BT2  béns i serveis  

producte de la pesca  
USE  producte pesquer (5641) 

producte de manteniment  
MT  6811 química  
UF  detergent  
UF  producte de neteja  
BT1  paraquímica  

producte de neteja  
USE  producte de manteniment (6811) 

producte de pastisseria  
USE  producte de confiteria (6026) 
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producte de substitució  
USE  producte substitutiu (6806) 

producte de tocador  
USE  producte cosmètic (6811) 

producte de trefilatge  
USE  filferro (6411) 

producte de xocolata  
USE  producte de confiteria (6026) 

producte defectuós  
MT  2026 consum  
UF  defecte de conformitat  
UF  vici ocult  
BT1  seguretat del producte  

BT2  protecció del consumidor  
BT3  consumidor  

RT  responsabilitat del fabricant  

producte, denominació del — (2026) 

producte derivat de l’ou  
MT  6026 productes alimentaris  
UF  producte a base d’ou  
BT1  producte alimentari complex  
RT  ou  

producte derivat de la llet  
USE  subproducte de la llet (6016) 

producte derivat del petroli  
USE  producte petrolífer (6616) 

producte deshidratat  
MT  6026 productes alimentaris  
UF  aliment deshidratat  
BT1  aliment transformat  
RT  deshidratació  
RT  llet en pols  

producte dessecat  
MT  6026 productes alimentaris  
UF  aliment dessecat  
UF  figa seca  
UF  fruita dessecada  
UF  pansa  
UF  pruna de confitar  
BT1  aliment transformat  
RT  raïm  

producte dietètic  
MT  6026 productes alimentaris  
UF  aliment de règim  
UF  aliment dietètic  
BT1  producte alimentari complex  
RT  producte biològic  

producte, disseny del — (6411) 

producte, durada de vida del  
USE  durada del producte (2026) 

producte, durada del — (2026) 

producte ecològic  
USE  producte biològic (6026) 

producte embalat  
USE  producte condicionat (2031) 

producte en conserva  
MT  6026 productes alimentaris  
UF  conserva  
BT1  aliment transformat  
RT  indústria conservera  

producte en salmorra  
USE  producte salat (6026) 

producte energètic  
MT  6606 política energètica  
BT1  indústria energètica  
RT  carbó  
RT  carburant  
RT  energia elèctrica  
RT  gas natural  
RT  producció d’energia  

producte farmacèutic  
MT  2841 sanitat  
UF  desinfectant  
UF  específic farmacèutic  
UF  preparat farmacèutic  
BT1  indústria farmacèutica  
NT1  hormona  
NT1  medicament  

NT2  antibiòtic  
NT2  medicament de venda lliure  
NT2  medicament genèric  

NT1  producte homeopàtic  
NT1  substància psicotròpica  

NT2  estimulant  
NT2  estupefaent  
NT2  tranquil·litzant  

NT1  vacuna  
NT1  vitamina  
RT  despeses farmacèutiques  
RT  farmacologia  
RT  legislació farmacèutica  
RT  medicina  

producte fet a mà  
USE  producció artesana (6806) 

producte fitofarmacèutic  
USE  producte fitosanitari (5626) 

producte fitosanitari  
MT  5626 mitjà de producció agrícola  
UF  producte fitofarmacèutic  
BT1  mitjà de producció agrícola  
NT1  herbicida  
NT1  insecticida  
NT1  plaguicida  
RT  contaminació dels aliments  
RT  control fitosanitari  
RT  indústria de plaguicides  
RT  legislació fitosanitària  
RT  tractament fitosanitari  

producte fresc  
MT  6026 productes alimentaris  
UF  aliment fresc  
BT1  producte alimentari  
RT  carn fresca  
RT  formatge fresc  
RT  fruita fresca  
RT  hortalissa fresca  
RT  peix fresc  

producte fumat  
MT  6026 productes alimentaris  
UF  aliment fumat  
BT1  aliment transformat  

producte homeopàtic  
MT  2841 sanitat  
BT1  producte farmacèutic  

BT2  indústria farmacèutica  
RT  medicina natural  

producte, impost de  
USE  impost real (2446) 

producte industrial  
MT  6806 política i estructura industrials  
BT1  producció industrial  
NT1  producte manufacturat  
NT1  producte reciclat  
NT1  producte semiacabat  
NT1  producte substitutiu  
RT  control de qualitat de productes industrials  

producte inflamable  
MT  5216 deterioració del medi ambient  
UF  substància inflamable  
BT1  substància perillosa  

BT2  agent nociu  
RT  emmagatzematge  
RT  lluita contra incendis  

producte instantani  
MT  6026 productes alimentaris  
UF  cacau instantani  
UF  cafè instantani  
UF  te instantani  
BT1  aliment transformat  
RT  cacau  
RT  cafè  
RT  te  

producte interior brut  
SN  El conjunt de béns i serveis produïts per un país 

durant un any.  
MT  1626 comptabilitat nacional  
UF  PIB  
BT1  agregat econòmic  

BT2  comptabilitat nacional  

producte irradiat  
MT  6026 productes alimentaris  
UF  aliment ionitzat  
UF  aliment irradiat  
BT1  aliment transformat  
RT  irradiació  

producte lacti  
SN  L’utilitzarem per als documents que fan referèn-

cia al conjunt dels productes. En els altres casos, 
farem servir un descriptor més específic.  

MT  6016 productes agraris transformats  
UF  producte a base de llet  
NT1  butteroil  
NT1  crema gelada  
NT1  formatge  

NT2  formatge d’ovella  
NT2  formatge de cabra  
NT2  formatge de pasta blava  
NT2  formatge de pasta dura  
NT2  formatge de pasta semidura  
NT2  formatge de pasta tova  
NT2  formatge de vaca  
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NT2  formatge fos  
NT2  formatge fresc  

NT1  llet  
NT2  llet crua  
NT2  llet de consum  
NT2  llet descremada  
NT2  llet esterilitzada  
NT2  llet homogeneïtzada  
NT2  llet pasteuritzada  
NT2  llet sencera  

NT1  llet concentrada  
NT1  llet descremada en pols  
NT1  llet en pols  
NT1  llet fermentada  

NT2  iogurt  
NT1  mantega  
NT1  matèria grassa de la llet  
NT1  nata  
NT1  subproducte de la llet  
RT  explotació lletera  
RT  indústria làctia  
RT  producció lletera  
RT  vaca lletera  

producte laminat  
USE  planxa (6411) 

producte liofilitzat  
SN  Aliment tractat per congelació ràpida a 60 graus 

sota zero i deshidratat.  
MT  6026 productes alimentaris  
UF  aliment liofilitzat  
BT1  aliment transformat  
RT  liofilització  
RT  llet en pols  

producte, llançament d’un — (2031) 

producte manufacturat  
MT  6806 política i estructura industrials  
UF  producte acabat  
BT1  producte industrial  

BT2  producció industrial  
RT  indústria de transformació  

producte, marca del  
USE  marca (6416) 

producte metàl·lic  
MT  6816 metal·lúrgia i siderúrgia  
UF  producte metal·lúrgic  
BT1  indústria metal·lúrgica  

producte metal·lúrgic  
USE  producte metàl·lic (6816) 

producte miner  
SN  L’utilitzarem per als documents que fan referèn-

cia al conjunt dels productes. En els altres casos, 
farem servir un descriptor més específic.  

MT  6611 indústries carbonera i minera  
UF  mineral  
NT1  matèria bituminosa  
NT1  mineral metàl·lic  

NT2  mineral de ferro  
NT2  mineral no ferrós  
NT3  bauxita  

NT1  mineral no metàl·lic  
NT2  amiant  
NT2  fosfat  

NT2  potassa  
NT2  sal  
NT2  sofre  

NT1  pedra preciosa  
NT1  terres i pedres  
RT  metall  
RT  mineralogia  
RT  recurs mineral  
RT  Sysmin  

producte nacional  
SN  El conjunt de productes de les diverses bran-

ques de l’economia nacional durant un perío-
de determinat.  

MT  1626 comptabilitat nacional  
UF  producte social  
BT1  agregat econòmic  

BT2  comptabilitat nacional  
NT1  producte nacional brut  
NT1  renda nacional  

producte nacional brut  
SN  Producció total de béns i de serveis d’un país.  
MT  1626 comptabilitat nacional  
UF  PNB  
BT1  producte nacional  

BT2  agregat econòmic  
BT3  comptabilitat nacional  

RT  indicador econòmic  

producte no pla  
MT  6411 tecnologia i reglamentació tècnica  
BT1  tecnologia de materials  
NT1  barra  
NT1  cinta  
NT1  filferro  
NT1  lingot  
NT1  tub  

producte no sensible  
USE  producte sensible (2021) 

producte, nou — (6806) 

producte nou  
USE  nou producte (6806) 

producte nuclear  
USE  combustible nuclear (6621) 

producte orgànic  
USE  producte biològic (6026) 

producte, origen del  
USE  producte originari (2021) 

producte originari  
SN  Mercaderia produïda en un país determinat. 

L’origen d’un producte manufacturat en la fa-
bricació del qual han intervingut diversos països, 
és el del país on es va fer l’última transformació.  

MT  2021 comerç internacional  
UF  norma d’origen  
UF  origen de les mercaderies  
UF  origen del producte  
BT1  comerç internacional  
NT1  certificat d’origen  
RT  acord sobre productes bàsics  
RT  aranzel preferencial  
RT  lliure pràctica  
RT  país tercer 

RT  preferències generalitzades  
RT  restricció de les importacions  

producte perfilat  
USE  perfil (6411) 

producte perible  
MT  6026 productes alimentaris  
UF  aliment perible  
UF  mercaderia perible  
BT1  producte alimentari  
RT  acord ATP  
RT  conservació d’aliments  
RT  emmagatzematge  
RT  higiene alimentària  
RT  legislació alimentària  
RT  transport de mercaderies  

producte perillós  
USE  substància perillosa (5216) 

producte pesquer  
SN  L’utilitzarem en els documents que tracten de 

productes derivats de la pesca. No l’hem de con-
fondre amb “recurs halièutic”, que fa referència 
als recursos existents.  

MT  5641 pesca  
UF  producció pesquera  
UF  producte de la pesca  
BT1  indústria pesquera  
NT1  peix fresc  
RT  alga  
RT  producció animal  
RT  producte a base de peix  
RT  recurs halièutic  

producte petrolífer  
MT  6616 indústria petroliera  
UF  producte derivat del petroli  
UF  producte petroquímic  
UF  quitrà  
BT1  petroquímica  
NT1  butà  
NT1  carburant  

NT2  combustible d’aviació  
NT2  gasoli  
NT2  gasolina  
NT3  gasolina sense plom  

NT1  fuel  
NT1  oli mineral  
NT1  oli pesant  
NT1  parafina  
NT1  propà  

producte petroquímic  
USE  producte petrolífer (6616) 

producte pla  
MT  6411 tecnologia i reglamentació tècnica  
BT1  tecnologia de materials  
NT1  fulla fina  
NT1  planxa  
NT1  xapa  

producte preembalat  
USE  producte condicionat (2031) 

producte primari  
USE  producte bàsic (2021) 
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producte proteic  
MT  6016 productes agraris transformats  
UF  albúmina  
NT1  proteïna animal  
NT1  proteïna de la llet  
NT1  proteïna sintètica  
NT1  proteïna vegetal  

producte, qualitat del — (2026) 

producte químic  
MT  6811 química  
UF  agent químic  
UF  nomenclatura química  
UF  substància química  
BT1  indústria química  
RT  compost químic  
RT  element químic  
RT  emmagatzematge  
RT  nomenclatura  
RT  producte d’envasament  
RT  producte químic inorgànic  
RT  producte químic orgànic  
RT  química  
RT  residu químic  

producte químic inorgànic  
MT  6811 química  
UF  producte químic mineral  
BT1  compost químic  
NT1  àcid inorgànic  
RT  producte químic  

producte químic mineral  
USE  producte químic inorgànic (6811) 

producte químic orgànic  
MT  6811 química  
UF  compost orgànic  
BT1  compost químic  
NT1  àcid orgànic  
RT  contaminació orgànica  
RT  producte químic  

producte ramader  
USE  producte d’origen animal (6011) 

producte reciclat  
MT  6806 política i estructura industrials  
BT1  producte industrial  

BT2  producció industrial  
RT  tecnologia del reciclatge  

producte reconstituït  
MT  6026 productes alimentaris  
UF  aliment reconstituït  
BT1  aliment transformat  

producte refractari  
USE  material refractari (6831) 

producte refrigerat  
MT  6026 productes alimentaris  
UF  aliment refrigerat  
BT1  aliment transformat  

producte regional brut  
MT  1626 comptabilitat nacional  
BT1  comptabilitat nacional  
RT  indicador econòmic  

producte, responsabilitat del  
USE  responsabilitat del fabricant (1211) 

producte, responsabilitat pel que fa al  
USE  responsabilitat del fabricant (1211) 

producte retirat del mercat  
USE  prima per no-comercialització (5611) 

producte salat  
MT  6026 productes alimentaris  
UF  aliment en salmorra  
UF  aliment salat  
UF  producte en salmorra  
BT1  aliment transformat  

producte, seguretat del — (2026) 

producte semiacabat  
MT  6806 política i estructura industrials  
UF  producte semielaborat  
UF  producte semimanufacturat  
UF  semiproducte  
BT1  producte industrial  

BT2  producció industrial  
RT  indústria de transformació  

producte semielaborat  
USE  producte semiacabat (6806) 

producte semimanufacturat  
USE  producte semiacabat (6806) 

producte sensible  
MT  2021 comerç internacional  
UF  producte no sensible  
BT1  comerç internacional  
RT  acord sobre productes bàsics  
RT  contingent aranzelari  
RT  preferències generalitzades  

producte siderúrgic  
MT  6816 metal·lúrgia i siderúrgia  
BT1  indústria siderúrgica  
NT1  acer  
NT1  acers especials  
NT1  fosa  

producte sobrecongelat  
MT  6026 productes alimentaris  
UF  aliment ultracongelat  
UF  producte ultracongelat  
BT1  aliment transformat  
RT  aliment preparat  
RT  sobrecongelació  

producte social  
USE  producte nacional (1626) 

producte substitutiu  
MT  6806 política i estructura industrials  
UF  producte de substitució  
BT1  producte industrial  

BT2  producció industrial  
RT  combustible substitutiu  
RT  succedani d’aliment  

producte tèxtil  
MT  6841 indústria del cuir i indústria tèxtil  
UF  article tèxtil  
UF  tela per entapissar  
BT1  indústria tèxtil  

NT1  fibra tèxtil  
NT1  tèxtil natural  
NT1  tèxtil sintètic  

producte tòxic  
USE  substància tòxica (5216) 

producte transformat a base de carn  
USE  producte carni (6026) 

producte transformat a base de cereal  
USE  producte a base de cereal (6026) 

producte ultracongelat  
USE  producte sobrecongelat (6026) 

producte, valoració del  
USE  merchandising (2031) 

producte vegetal  
USE  producció vegetal (5631) 

producte veterinari  
MT  2841 sanitat  
BT1  indústria farmacèutica  
NT1  medicament veterinari  
RT  legislació veterinària  
RT  medicina veterinària  

productes, acord de  
USE  acord sobre productes bàsics (2021) 

productes agraris, drets de duana per als  
USE  exacció agrícola (1021) 

productes agraris, mercat en origen de  
USE  mercat d’interès nacional (2036) 

productes agraris, preu dels — (2451) 

productes agrícoles, control de la qualitat dels 
— (5606) 

productes agrícoles, indústria de transformació 
de  
USE  indústria agrària (6031) 

productes agrícoles, nomenclatura dels — 
(5611) 

productes agrícoles, preu preferencial per a  
USE  preu de sosteniment (2451) 

productes agrícoles, transformació de  
USE  indústria agrària (6031) 

productes agrícoles, utilització alternativa de 
— (5611) 

productes agrícoles, utilització no alimentària de  
USE  utilització alternativa de productes agrícoles 

(5611) 

productes agroalimentaris, comercialització de  
USE  indústria agroalimentària (6031) 

productes alimentaris, control de  
USE  inspecció d’aliments (2841) 

productes alimentaris, seguretat dels  
USE  seguretat alimentària (2841) 
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productes alimentaris, transformació de  
USE  transformació alimentària (6036) 

productes bàsics, acord sobre — (2021) 

productes bàsics, mercat de — (2006) 

productes bàsics, preu de — (2451) 

productes contaminants, impost sobre els  
USE  impost ecològic (5206) 

productes de base, acord sobre  
USE  acord sobre productes bàsics (2021) 

productes de base, mercat de  
USE  mercat de productes bàsics (2006) 

productes de base, preu de  
USE  preu de productes bàsics (2451) 

productes, desenvolupament de  
USE  disseny del producte (6411) 

productes hortícoles  
USE  conreu d’hortalisses (5631) 

productes industrials, control de qualitat de 
— (6411) 

productes, intercanvi per — (2016) 

productes, lliure circulació de  
USE  lliure circulació de mercaderies (2021) 

productes miners, Sistema d’ajuda als  
USE  Sysmin (1016) 

productes, subvenció complementària de — 
(5606) 

productes, traçabilitat de  
USE  traçabilitat (6416) 

productiu, capital  
USE  bé de producció (2026) 

productiu, potencial  
USE  capacitat de producció (6406) 

productiva, eficàcia  
USE  productivitat (4026) 

productiva, eficiència  
USE  productivitat (4026) 

productiva, reconversió — (5611) 

productivitat  
MT  4026 gestió comptable  
UF  eficàcia productiva  
UF  eficiència  
UF  eficiència productiva  
UF  relació capital-producció  
UF  relació capital-treball  
BT1  anàlisi de cost-eficàcia  

BT2  anàlisi de costs  
BT3  gestió comptable  

RT  avaluació comparativa de resultats  
RT  cercle de qualitat  
RT  espai industrial europeu  

RT  política de producció  
RT  productivitat del treball  

Productivitat (AEP), Agència Europea de  
USE  Associació Europea de Centres Nacionals de 

Productivitat (7611) 

productivitat agrícola  
MT  5616 sistema d’explotació agrària  
BT1  resultat de l’explotació agrària  
NT1  pèrdua de la collita  
NT1  producció agrícola  
NT1  productivitat de les terres  
NT1  rendiment agrícola  
RT  política d’estructuració agrària  
RT  productivitat del treball  

Productivitat, Associació Europea de Centres 
Nacionals de — (7611) 

productivitat de les terres  
MT  5616 sistema d’explotació agrària  
BT1  productivitat agrícola  

BT2  resultat de l’explotació agrària  
RT  agricultura intensiva  
RT  millora del sòl  

productivitat del treball  
MT  4416 condicions i organització del treball  
UF  productivitat laboral  
UF  rendiment tipus  
BT1  estudi del treball  

BT2  organització del treball  
RT  norma de producció  
RT  productivitat  
RT  productivitat agrícola  
RT  salari per rendiment  

productivitat laboral  
USE  productivitat del treball (4416) 

Productivitat, Organització Asiàtica de — 
(7616) 

productor, ajuda al  
USE  ajuda a la producció (1606) 

productor de cinema  
USE  professió artística (2831) 

productor, preu al — (2451) 

productor, preu indicatiu al  
USE  preu indicatiu (2451) 

productor, preu mitjà al  
USE  preu al productor (2451) 

productors, acord entre  
USE  acord interempresarial (4006) 

productors agraris, agrupació de — (5611) 

productors, associació de  
USE  agrupació de productors agraris (5611) 

productors, coresponsabilitat dels — (5611) 

productors, entesa entre  
USE  entesa (4031) 

productors hortícoles, agrupació de  
USE  agrupació de productors agraris (5611) 

productors, organització de  
USE  agrupació de productors agraris (5611) 

produïts en regions determinades (VQPRD), vins 
de qualitat  
USE  vi de qualitat superior (6021) 

professió, accés a la — (4406) 

professió administrativa  
MT  4006 organització de l’empresa  
UF  personal administratiu  
NT1  empleat d’oficina  
NT1  personal de secretaria  
NT1  quadre administratiu  

professió artística  
MT  2831 cultura i religió  
UF  actor  
UF  artista  
UF  ballarí  
UF  cantant  
UF  cineasta  
UF  director de cinema  
UF  escultor  
UF  fotògraf  
UF  músic  
UF  pintor  
UF  productor de cinema  
UF  torero  
BT1  arts  

professió bancària  
MT  2416 institucions financeres i de crèdit  
UF  personal bancari  
BT1  activitat bancària  

professió científica  
MT  6416 investigació i propietat intel·lectual  
UF  científic  
UF  personal científic  
UF  savi  
BT1  política d’investigació  
RT  professió tècnica  

(professió), cirurgià — (2841) 

professió comercial  
MT  2036 distribució  
UF  empleat de comerç  
BT1  distribució comercial  
NT1  agent comercial  
NT1  corredor de comerç  
NT1  personal de vendes  
RT  ensenyament comercial  
RT  professió d’assegurances  

professió d’assegurances  
MT  2431 assegurances  
UF  agent d’assegurances  
UF  corredor d’assegurances  
BT1  assegurança  
RT  professió comercial  

professió de l’urbanisme  
MT  2846 urbanisme i construcció  
UF  aparellador  
UF  arquitecte  
BT1  urbanisme  
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professió de la comunicació  
MT  3226 comunicació  
UF  locutor  
UF  moderador  
UF  periodista  
UF  presentador  
UF  professional de la comunicació  
UF  repòrter  
BT1  indústria de la comunicació  
RT  premsa  

professió de la informació  
MT  3231 informació i tractament de la informació  
UF  arxiver  
UF  bibliotecari  
UF  intèrpret  
UF  terminòleg  
UF  traductor  
BT1  informació  
RT  ciència de la informació  
RT  documentació  
RT  interpretació  
RT  traducció  

professió de la informàtica  
MT  3236 informàtica i tractament de dades  
UF  analista  
UF  informàtic  
UF  operador  
UF  programador  
UF  tècnic de sistemes  
BT1  informàtica  
RT  professió tècnica  

professió del turisme  
MT  2826 vida social  
BT1  turisme  

BT2  lleure  

professió diplomàtica  
MT  0806 política internacional  
UF  agent diplomàtic  
UF  ambaixador  
UF  carrera diplomàtica  
UF  cònsol  
UF  diplomàtic  
UF  personal d’ambaixada  
UF  personal de missió diplomàtica  
UF  personal diplomàtic  
UF  representant diplomàtic  
BT1  representació diplomàtica  

BT2  relació diplomàtica  
BT3  política internacional  

professió duanera  
MT  2011 política aranzelària  
UF  agent de duanes  
UF  funcionari de duanes  
BT1  duana  

BT2  reglamentació duanera  

professió financera  
MT  2421 lliure circulació de capitals  
UF  agent de canvi i borsa  
UF  agent mediador  
BT1  mercat financer  
RT  comptable  

professió gastronòmica  
MT  2826 vida social  
UF  restaurador  

BT1  indústria gastronòmica  
BT2  turisme  
BT3  lleure  

professió hotelera  
MT  2826 vida social  
UF  hostaler  
UF  hoteler  
BT1  indústria hotelera  

BT2  turisme  
BT3  lleure  

professió independent  
MT  4411 mercat laboral  
*UF  *assessor  
UF  conseller  
UF  consultor  
UF  expert  
UF  free lance  
UF  treballador autònom  
UF  treballador independent  
UF  treballador per compte propi  
BT1  categoria professional  
RT  activitat no assalariada  
RT  col·legi professional  
RT  renda no salarial  

professió jurídica  
MT  1226 organització de la justícia  
UF  jurista  
UF  procurador  
NT1  advocat  
NT1  jutge  
NT1  jutge no professional  
NT1  magistrat  
NT1  ministeri fiscal  
NT1  personal de l’administració de justícia  

NT2  agent judicial  
NT2  assessor jurídic  
NT2  notari  

NT1  policia judicial  

professió liberal  
MT  4411 mercat laboral  
BT1  categoria professional  
RT  col·legi professional  
RT  dret d’establiment  
RT  lliure prestació de serveis  
RT  personal de l’administració de justícia  
RT  professió paramèdica  
RT  professió sanitària  
RT  renda no salarial  
RT  societat civil professional  

professió literària  
MT  2831 cultura i religió  
UF  autor  
UF  escriptor  
UF  poeta  
BT1  arts  

professió mèdica paral·lela  
SN  L’utilitzarem per a les persones que tracten ma-

lalts amb procediments no reconeguts per la 
medicina oficial.  

MT  2841 sanitat  
UF  acupuntor  
UF  curandero  
UF  osteòpata  
UF  quiropràctic  

*UF  *remeier  
BT1  professió sanitària  
RT  medicina natural  

professió paramèdica  
MT  2841 sanitat  
UF  cinesiterapeuta  
UF  fisioterapeuta  
UF  massatgista  
UF  mecànic dentista  
UF  òptic  
UF  personal paramèdic  
UF  protètic  
BT1  professió sanitària  
NT1  farmacèutic  
RT  ensenyament paramèdic  
RT  professió liberal  

professió sanitària  
MT  2841 sanitat  
NT1  cirurgià (professió)  
NT1  dentista  
NT1  llevadora  
NT1  metge  
NT1  personal sanitari  
NT1  professió mèdica paral·lela  
NT1  professió paramèdica  

NT2  farmacèutic  
NT1  veterinari  
RT  ensenyament mèdic  
RT  professió liberal  

professió tècnica  
MT  6806 política i estructura industrials  
UF  personal tècnic  
UF  tècnic  
NT1  enginyer  
RT  coneixements tècnics  
RT  ensenyament tècnic  
RT  obrer qualificat  
RT  professió científica  
RT  professió de la informàtica  
RT  tecnologia  

professional, aprenentatge — (4406) 

*professional, assetjament   
*USE  assetjament moral (1216) 

*professional, assetjament laboral   
*USE  assetjament moral (1216) 

professional, associació — (4426) 

professional, avaluació  
USE  qualificació del personal (4421) 

professional, beca de formació  
USE  assignació per a estudis (3216) 

professional, capacitació  
USE  formació professional (4406) 

professional, capacitat  
USE  qualificació professional (4411) 

professional, carrera — (4421) 

professional, categoria — (4411) 
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Professional, Centre Europeu per al Desenvolu-
pament de la Formació  
USE  Cedefop (1006) 

professional, col·legi — (4426) 

professional, competència  
USE  qualificació professional (4411) 

professional contínua, formació — (4406) 

professional de la comunicació  
USE  professió de la comunicació (3226) 

professional, deontologia — (4426) 

professional, ensenyament — (3211) 

professional, escola  
USE  ensenyament professional (3211) 

professional, especialització  
USE  reciclatge professional (4406) 

professional, esport — (2826) 

professional, esport no  
USE  esport (2826) 

professional, esportista  
USE  esport professional (2826) 

professional, esportista no  
USE  esport (2826) 

professional, exèrcit — (0821) 

professional, experiència — (4411) 

professional, formació — (4406) 

professional, funció  
USE  descripció de funcions (4421) 

Professional i la Investigació, Institut de les 
Nacions Unides per a la Formació — (7606) 

professional, incompetència  
USE  qualificació professional (4411) 

professional, inserció — (4406) 

professional, institut de formació  
USE  ensenyament secundari (3211) 

professional, jutge no — (1226) 

professional, llibertat  
USE  dret al treball (1236) 

professional, malaltia — (4416) 

professional, medi  
USE  entorn laboral (4416) 

professional, migració — (2811) 

professional, mobilitat — (4411) 

professional, mortalitat — (2816) 

professional, organització  
USE  organització de les professions (4426) 

professional, orientació — (3216) 

professional, pèrdua de la categoria  
USE  retrocés de categoria professional (4421) 

professional, perfeccionament  
USE  formació en el lloc de treball (4406) 

professional, prohibició — (1236) 

professional, promoció — (4421) 

professional, qualificació — (4411) 

professional, readaptació  
USE  reconversió professional (4406) 

professional, reciclatge — (4406) 

professional, reconeixement de les qualificacions 
de la formació  
USE  reconeixement de les qualificacions profes-

sionals (4406) 

professional, reconversió — (4406) 

professional, recusació d’un jutge no  
USE  recusació (1221) 

professional, reinserció — (4406) 

professional, reintegració  
USE  reinserció professional (4406) 

professional, relació  
USE  relació laboral (4426) 

professional, relació ensenyament-vida  
USE  relació escola-vida professional (3216) 

professional, relació escola-vida — (3216) 

professional, relació universitat-vida  
USE  relació escola-vida professional (3216) 

professional, requalificació  
USE  reconversió professional (4406) 

professional, retrocés de categoria — (4421) 

professional, risc  
USE  seguretat en el treball (4416) 

professional, salari-hora  
USE  salari per hores (4421) 

professional, satisfacció  
USE  satisfacció a la feina (4416) 

professional, secret — (4426) 

professional, societat civil — (4016) 

professional, tribunal no  
USE  jutge no professional (1226) 

professional, vida  
USE  vida laboral (4421) 

professionalització de les forces armades  
USE  exèrcit professional (0821) 

professionals dels parlamentaris, activitats  
USE  interessos econòmics dels parlamentaris 

(0421) 

professionals i artístiques, llicència fiscal d’acti-
vitats  
USE  impost per activitats professionals (2446) 

professionals, impost per activitats — (2446) 

professionals, reconeixement de les qualifica-
cions — (4406) 

professions, organització de les — (4426) 

professor  
USE  personal docent (3216) 

professorat, formació del — (3211) 

professors, intercanvi de  
USE  intercanvi escolar (3206) 

profilaxi  
USE  medicina preventiva (2841) 

profunda, material de perforació — (6611) 

progenitor no casat  
MT  2806 família  
UF  mare soltera  
UF  pare solter  
BT1  situació familiar  
RT  família monoparental  

programa audiovisual  
MT  3226 comunicació  
*UF  *índex d’audiència  
UF  programa de ràdio  
UF  programa de televisió  
BT1  indústria de programes  

BT2  indústria de la comunicació  
RT  lliure circulació de programes  

programa comú d’investigació  
USE  política comunitària d’investigació (6416) 

programa comunitari  
MT  1016 construcció europea  
UF  programa marc comunitari  
UF  programa marc de la Comunitat Europea  
BT1  acció comunitària  

BT2  activitat comunitària  
BT3  aprofundiment de la Unió Europea  

RT  programa d’investigació  

programa comunitari plurilingüe  
USE  televisió europea (3226) 

Programa Conjunt de les Nacions Unides sobre 
el VIH i la sida  
USE  ONUSIDA (7606) 

programa constitutiu d’un partit  
USE  constitució d’un partit (0411) 

programa d’acció  
USE  programa d’actuació (4021) 
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programa d’actuació  
MT  4021 gestió administrativa  
UF  pla d’acció  
UF  programa d’acció  
BT1  gestió  
NT1  avaluació de projectes  
NT1  estudi de viabilitat  
NT1  execució de projectes  
RT  elecció de tecnologia  
RT  pla de desenvolupament  
RT  programa d’investigació  
RT  projecte d’investigació  

programa d’ajudes  
MT  0811 política de cooperació  
BT1  règim d’ajudes  

BT2  política d’ajudes  

programa d’ensenyament  
SN  Designa les matèries i el temps dedicat a cada 

una dins el cicle d’estudis d’un centre d’ense-
nyament.  

MT  3216 organització de l’ensenyament  
UF  contingut de l’educació  
UF  matèria d’ensenyament  
UF  programa de formació  
UF  programa educatiu  
UF  programa escolar  
BT1  organització de l’ensenyament  
RT  ensenyament general  

programa d’estabilitat  
MT  2436 hisenda pública i política pressupostària  
BT1  política pressupostària  
RT  convergència econòmica  
RT  pacte d’estabilitat  

programa d’investigació  
MT  6416 investigació i propietat intel·lectual  
UF  acció d’investigació  
BT1  política d’investigació  
NT1  programa marc d’IDT  
RT  despesa d’investigació CE  
RT  programa comunitari  
RT  programa d’actuació  

programa d’ordinador  
USE  software (3236) 

programa de desenvolupament  
USE  pla de desenvolupament (1606) 

programa de desenvolupament integrat  
USE  programa integrat de desenvolupament 

(1616) 

programa de desenvolupament regional  
USE  programa operatiu (1616) 

programa de Doha per al desenvolupament  
USE  Ronda de Doha (2011) 

programa de finançament  
USE  pla de finançament (2426) 

programa de formació  
USE  programa d’ensenyament (3216) 

programa de govern  
MT  0436 poder executiu i administració pública  
BT1  política governamental  

BT2  competències de l’Executiu  
BT3  Executiu  

RT  programa electoral  
RT  programa polític  

Programa de les Nacions Unides per a la 
Fiscalització Internacional de Drogues  
MT  7606 Nacions Unides  
UF  PNUFID  
UF  UNDCP  
BT1  programes i fons de l’ONU  

Programa de les Nacions Unides per al Des-
envolupament  
MT  7606 Nacions Unides  
UF  Fons de Desenvolupament de capital de les 

Nacions Unides (FNUDC)  
UF  Fons de Desenvolupament de les Nacions Uni-

des per a la Dona (Unifem)  
UF  PNUD  
UF  programa de Voluntaris de les Nacions Unides  
UF  UNDP  
UF  Voluntaris de les Nacions Unides (VNU)  
BT1  programes i fons de l’ONU  

Programa de les Nacions Unides per al Medi 
Ambient  
MT  7606 Nacions Unides  
UF  PNUMA  
UF  UNEP  
BT1  programes i fons de l’ONU  

Programa de les Nacions Unides per als establi-
ments humans (PNUEH)  
USE  ONU Hàbitat (7606) 

Programa de les Nacions Unides sobre el VIH 
i la sida  
USE  ONUSIDA (7606) 

programa de navegació  
SN  En un entorn com internet, programa informà-

tic que permet a l’usuari cercar i consultar do-
cuments i utilitzar els enllaços hipertextuals que 
contenen.  

MT  3226 comunicació  
UF  navegador  
BT1  internet  

BT2  telecomunicació  
BT3  sistema de comunicació  

RT  software  

programa de planificació familiar  
USE  planificació familiar (2806) 

programa de protecció de testimonis  
USE  protecció de testimonis (1221) 

programa de ràdio  
USE  programa audiovisual (3226) 

programa de televisió  
USE  programa audiovisual (3226) 

programa de Voluntaris de les Nacions Unides  
USE  Programa de les Nacions Unides per al Des-

envolupament (7606) 

programa educatiu  
USE  programa d’ensenyament (3216) 

programa electoral  
MT  0416 procediment electoral i sistema de votació  
BT1  campanya electoral  

BT2  organització electoral  
RT  programa de govern  
RT  programa polític  

programa escolar  
USE  programa d’ensenyament (3216) 

programa Eureka  
USE  Eureka (6416) 

programa europeu de televisió  
USE  televisió europea (3226) 

programa forestal  
USE  política forestal (5636) 

programa informàtic  
USE  software (3236) 

programa informàtic didàctic  
USE  software didàctic (3216) 

programa integrat de desenvolupament  
MT  1616 regió i política regional  
UF  operació integrada de desenvolupament  
UF  PID  
UF  programa de desenvolupament integrat  
UF  zona d’acció integrada  
BT1  política regional comunitària  

BT2  política regional  
NT1  programes integrats mediterranis  
RT  desenvolupament integrat  
RT  formació professional  
RT  indústria de serveis  
RT  modernització industrial  

programa legislatiu comunitari  
MT  1011 dret de la Unió Europea  
BT1  elaboració del dret comunitari  

BT2  dret comunitari  

programa marc comunitari  
USE  programa comunitari (1016) 

programa marc d’IDT  
MT  6416 investigació i propietat intel·lectual  
UF  programa marc d’investigació  
UF  programa marc d’investigació i desenvolupa-

ment (PMID)  
UF  programa marc d’investigació i desenvolupa-

ment tecnològic (PMIDT)  
BT1  programa d’investigació  

BT2  política d’investigació  

programa marc d’investigació  
USE  programa marc d’IDT (6416) 

programa marc d’investigació i desenvolupa-
ment (PMID)  
USE  programa marc d’IDT (6416) 

programa marc d’investigació i desenvolupa-
ment tecnològic (PMIDT)  
USE  programa marc d’IDT (6416) 
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programa marc de la Comunitat Europea  
USE  programa comunitari (1016) 

programa militar  
USE  política de defensa (0821) 

Programa Mundial d’Aliments  
MT  7606 Nacions Unides  
UF  Consell Mundial de l’Alimentació (CMA)  
UF  PMA  
UF  WFP  
BT1  programes i fons de l’ONU  
RT  ajuda alimentària  
RT  FAO  

programa nuclear  
USE  política nuclear (6621) 

programa operatiu  
MT  1616 regió i política regional  
UF  programa de desenvolupament regional  
UF  programa operatiu regional  
BT1  política regional comunitària  

BT2  política regional  

programa operatiu regional  
USE  programa operatiu (1616) 

programa polític  
MT  0411 partit polític  
UF  plataforma política  
BT1  organització dels partits  
RT  programa de govern  
RT  programa electoral  

programació de despeses comunitàries  
USE  perspectives financeres (1021) 

programació del pressupost, sistema de plani-
ficació i  
USE  opció pressupostària (2436) 

programació dinàmica  
USE  tècnica de gestió (4021) 

programació econòmica  
USE  planificació econòmica (1606) 

programació informàtica  
USE  software (3236) 

programació lineal  
USE  tècnica de gestió (4021) 

programació, llenguatge de — (3236) 

programador  
USE  professió de la informàtica (3236) 

*programari  
*USE  software (3236) 

programat, ensenyament  
USE  ensenyament automatitzat (3206) 

programes, avaluació de  
USE  avaluació de projectes (4021) 

programes de les Nacions Unides  
USE  programes i fons de l’ONU (7606) 

programes i fons de l’ONU  
MT  7606 Nacions Unides  
UF  fons de les Nacions Unides  
UF  programes de les Nacions Unides  
UF  programes i fons de les Nacions Unides  
NT1  ACNUR  
NT1  Conferència de les Nacions Unides sobre Co-

merç i Desenvolupament  
NT2  Centre de Comerç Internacional  

NT1  Conferència de les Nacions Unides sobre el 
Medi Ambient i el Desenvolupament  

NT1  Fons de Població de les Nacions Unides  
NT1  ONU Hàbitat  
NT1  ONUSIDA  
NT1  Programa de les Nacions Unides per a la Fis-

calització Internacional de Drogues  
NT1  Programa de les Nacions Unides per al Des-

envolupament  
NT1  Programa de les Nacions Unides per al Medi 

Ambient  
NT1  Programa Mundial d’Aliments  
NT1  UNICEF  
NT1  UNRWA  

programes i fons de les Nacions Unides  
USE  programes i fons de l’ONU (7606) 

programes, indústria de — (3226) 

programes integrats mediterranis  
MT  1616 regió i política regional  
UF  IMP  
UF  PIM  
BT1  programa integrat de desenvolupament  

BT2  política regional comunitària  
BT3  política regional  

RT  aqüicultura  
RT  política estructural  
RT  política pesquera  
RT  regió mediterrània CE  

programes, lliure circulació de — (3226) 

progrés científic  
MT  6416 investigació i propietat intel·lectual  
BT1  política d’investigació  
RT  canvi tecnològic  
RT  prospectiva tecnològica  

progrés social  
USE  desenvolupament social (2826) 

progrés tècnic  
USE  canvi tecnològic (6411) 

progrés tècnic, adaptació al  
USE  canvi tecnològic (6411) 

progressiva, jubilació  
USE  jubilació anticipada (4406) 

Prohibició d’Armes Químiques, Organització 
per a la — (7621) 

prohibició d’exportació  
USE  restricció de les exportacions (2021) 

prohibició d’importació  
USE  restricció de les importacions (2021) 

prohibició d’un partit  
USE  constitució d’un partit (0411) 

prohibició de comercialització  
USE  limitació de comercialització (4031) 

prohibició de pesca  
USE  dret de pesca (5641) 

prohibició de residència  
USE  restricció de llibertat (1216) 

prohibició de venda  
USE  autorització de venda (2031) 

prohibició professional  
MT  1236 drets i llibertats  
BT1  discriminació política  

BT2  lluita contra la discriminació  
RT  dret al treball  

prohibida, arma — (0821) 

projecció econòmica  
USE  previsió econòmica (1631) 

projecte agrari  
USE  projecte agrícola (5606) 

projecte agrícola  
MT  5606 política agrària  
UF  projecte agrari  
BT1  pla de desenvolupament agrícola  

BT2  política agrària comuna  

projecte d’interès comunitari  
MT  1016 construcció europea  
BT1  acció comunitària  

BT2  activitat comunitària  
BT3  aprofundiment de la Unió Europea  

NT1  declaració d’interès comunitari  

projecte d’inversió  
MT  2426 finançament i inversió  
BT1  política d’inversió  

BT2  inversió  
RT  planificació econòmica  

projecte d’investigació  
MT  6416 investigació i propietat intel·lectual  
BT1  política d’investigació  
RT  avaluació de projectes  
RT  empresa comuna  
RT  programa d’actuació  

projecte de desenvolupament  
USE  pla de desenvolupament (1606) 

projecte de llei  
SN  Text de llei proposat pel govern.  
MT  0426 treballs parlamentaris  
BT1  iniciativa legislativa  

BT2  procediment legislatiu  
RT  competències de l’Executiu  

projecte de pressupost  
MT  2441 pressupost  
UF  despeses previstes  
UF  estat de les despeses previstes  
BT1  elaboració del pressupost  

BT2  procediment pressupostari  
RT  projecte de pressupost CE  

projecte de pressupost CE  
MT  1021 finances comunitàries  
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UF  projecte de pressupost comunitari  
BT1  elaboració del pressupost comunitari  
RT  projecte de pressupost  

projecte de pressupost comunitari  
USE  projecte de pressupost CE (1021) 

projecte Eureka  
USE  Eureka (6416) 

projecte industrial  
MT  6806 política i estructura industrials  
BT1  política industrial  
RT  avaluació de projectes  
RT  estudi d’impacte  

projectes, anàlisi de  
USE  avaluació de projectes (4021) 

projectes, apreciació de  
USE  avaluació de projectes (4021) 

projectes, avaluació de — (4021) 

projectes, execució de — (4021) 

projectes, gestió de  
USE  execució de projectes (4021) 

projectes, valoració de  
USE  avaluació de projectes (4021) 

proletariat  
USE  classe obrera (2821) 

proliferació d’armes nuclears  
USE  no-proliferació nuclear (0816) 

proliferació nuclear  
USE  no-proliferació nuclear (0816) 

prolongació de l’escolaritat  
USE  durada dels estudis (3206) 

prolongació dels estudis  
USE  durada dels estudis (3206) 

promoció, campanya de  
USE  promoció comercial (2031) 

promoció comercial  
MT  2031 comercialització  
UF  campanya de promoció  
UF  promoció de vendes  
BT1  comercialització  
NT1  patrocini  
RT  venda amb rebaixa  

promoció cultural  
MT  2831 cultura i religió  
BT1  política cultural  

promoció d’inversions  
MT  2426 finançament i inversió  
UF  estímul a la inversió  
UF  foment de la inversió  
UF  reactivació de la inversió  
BT1  política d’inversió  

BT2  inversió  
RT  bonificació d’interessos  
RT  incentiu fiscal  

promoció d’ocupació  
USE  creació d’ocupació (4406) 

promoció de l’habitatge  
USE  ajuda a la construcció (2846) 

Promoció de la Dona, Institut Internacional 
d’Investigacions i Capacitació per a la — 
(7606) 

promoció de la idea d’Europa  
USE  foment de la idea d’Europa (0811) 

promoció de vendes  
USE  promoció comercial (2031) 

promoció del comerç  
MT  2006 política comercial  
UF  foment de l’exportació  
UF  foment del comerç  
UF  foment dels intercanvis comercials  
BT1  política comercial  
NT1  cambra de comerç i d’indústria  
RT  intercanvi comercial  

promoció immobiliària  
MT  2846 urbanisme i construcció  
UF  promotor immobiliari  
BT1  política de construcció  

promoció industrial  
USE  industrialització (6806) 

promoció, preu de  
USE  preu reduït (2451) 

promoció professional  
MT  4421 administració i remuneració del personal  
UF  ascens  
BT1  carrera professional  

BT2  administració del personal  

promoció, venda de  
USE  venda amb rebaixa (2031) 

promotor immobiliari  
USE  promoció immobiliària (2846) 

promulgació de la llei  
MT  0426 treballs parlamentaris  
BT1  procediment legislatiu  

pronunciació  
USE  lingüística (3611) 

pronunciament  
USE  cop d’estat (0431) 

propà  
MT  6616 indústria petroliera  
BT1  producte petrolífer  

BT2  petroquímica  
RT  gas  

propaganda electoral  
MT  0416 procediment electoral i sistema de votació  
UF  cartell electoral  
UF  míting electoral  
BT1  campanya electoral  

BT2  organització electoral  
RT  desinformació  
RT  propaganda política  

propaganda política  
MT  0431 vida política i seguretat pública  
BT1  política  
RT  desinformació  
RT  propaganda electoral  

propaganda publicitària  
USE  publicitat (2031) 

propi, conreu per a consum — (5631) 

propi, producció per a consum  
USE  conreu per a consum propi (5631) 

propi, transport per compte — (4811) 

propi, treballador per compte  
USE  professió independent (4411) 

pròpia persona, lliure disposició de la — 
(1236) 

propietat a temps compartit  
USE  multipropietat (1211) 

propietat, accés a la  
USE  adquisició de la propietat (1211) 

propietat, adquisició de la — (1211) 

propietat agrària, política sobre la — (5606) 

propietat artística i literària  
USE  propietat literària i artística (2831) 

propietat d’ens local  
USE  propietat pública (1211) 

propietat de béns  
MT  1211 dret civil  
UF  dret de la propietat  
UF  dret de propietat  
UF  dret patrimonial  
UF  drets reals  
UF  primogenitura  
*UF  *pubillatge  
UF  règim de la propietat  
UF  règim de propietat  
NT1  adquisició de la propietat  
NT1  copropietat  
NT1  divisió de la propietat  
NT1  dret de prelació  
NT1  dret successori  
NT1  expropiació  
NT1  multipropietat  
NT1  nacionalització  
NT1  privatització  
NT1  propietat del sòl  

NT2  cadastre  
NT1  propietat immobiliària  
NT1  propietat mobiliària  
NT1  propietat privada  
NT1  propietat pública  
NT1  servitud  
NT1  transmissió de la propietat  

NT2  donació  
NT2  herència  

NT1  usdefruit  

propietat de comunitat autònoma  
USE  propietat pública (1211) 
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propietat de l’espai  
MT  1231 dret internacional  
BT1  dret de l’espai  

BT2  dret internacional públic  

propietat de l’estat  
USE  propietat pública (1211) 

propietat de la terra, règim de la  
USE  règim d’explotació (5616) 

propietat del sòl  
MT  1211 dret civil  
BT1  propietat de béns  
NT1  cadastre  
RT  contribució territorial  
RT  dret agrari  
RT  mercat de la propietat rústica i urbana  
RT  preu de la terra  
RT  propietat rústica  
RT  terreny edificable  
RT  terreny industrial  

propietat, delicte contra la — (1216) 

propietat, divisió de la — (1211) 

propietat, dret de  
USE  propietat de béns (1211) 

propietat, dret de la  
USE  propietat de béns (1211) 

propietat, estructura de la  
USE  règim d’explotació (5616) 

propietat forestal  
MT  5636 forest  
BT1  política forestal  
NT1  forest de l’estat  
NT1  forest privada  
RT  propietat rústica  

propietat immobiliària  
MT  1211 dret civil  
UF  bé immoble  
UF  bé seent  
UF  dret immobiliari  
UF  dret immobiliari registral  
UF  immoble  
BT1  propietat de béns  
RT  crèdit immobiliari  
RT  empresa immobiliària  
RT  mercat immobiliari  
RT  terreny edificable  
RT  terreny industrial  

propietat industrial  
MT  6416 investigació i propietat intel·lectual  
UF  drets de l’inventor  
BT1  propietat intel·lectual  
NT1  disseny i model  
NT1  falsificació  
NT1  llicència de patent  
NT1  marca  

NT2  dret de marques  
NT2  marca comercial  
NT2  marca europea  
NT2  marca registrada  

NT1  patent  
NT2  dret de les patents  
NT2  patent europea  

RT  coneixements tècnics  
RT  política de competència  
RT  política industrial  
RT  TRIPS  

propietat intel·lectual  
MT  6416 investigació i propietat intel·lectual  
UF  dret de propietat intel·lectual  
NT1  drets d’autor  

NT2  dret de participació  
NT1  propietat industrial  

NT2  disseny i model  
NT2  falsificació  
NT2  llicència de patent  
NT2  marca  
NT3  dret de marques  
NT3  marca comercial  
NT3  marca europea  
NT3  marca registrada  

NT2  patent  
NT3  dret de les patents  
NT3  patent europea  

RT  dret a la imatge  
RT  novetat vegetal  
RT  Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual  
RT  propietat literària i artística  

propietat intel·lectual, acord sobre els drets de  
USE  TRIPS (2021) 

propietat intel·lectual, dret de  
USE  propietat intel·lectual (6416) 

Propietat Intel·lectual, Organització Mundial 
de la — (7606) 

propietat literària i artística  
MT  2831 cultura i religió  
UF  propietat artística i literària  
BT1  política cultural  
RT  dret de participació  
RT  drets d’autor  
RT  literatura  
RT  propietat intel·lectual  

propietat mobiliària  
MT  1211 dret civil  
UF  bé moble  
UF  dret mobiliari  
BT1  propietat de béns  

propietat privada  
MT  1211 dret civil  
BT1  propietat de béns  

propietat pública  
MT  1211 dret civil  
UF  béns públics  
UF  domini públic  
UF  patrimoni de l’estat  
UF  patrimoni nacional  
UF  propietat d’ens local  
UF  propietat de comunitat autònoma  
UF  propietat de l’estat  
BT1  propietat de béns  
RT  explotació agrària estatal  
RT  forest de l’estat  
RT  propietat rústica de l’estat  

propietat, règim de  
USE  propietat de béns (1211) 

propietat, règim de la  
USE  propietat de béns (1211) 

propietat, registre de la  
USE  cadastre (1211) 

propietat rural  
USE  propietat rústica (5616) 

propietat rústica  
MT  5616 sistema d’explotació agrària  
UF  bé rural  
UF  propietat rural  
NT1  banc de terres  
NT1  mobilitat territorial  
NT1  ordenació de la propietat rústica  
NT1  preu de la terra  
NT1  reforma territorial  
NT1  règim del sòl  

NT2  bé comunal  
NT2  propietat rústica de l’estat  

RT  adquisició de la propietat  
RT  mercat de la propietat rústica i urbana  
RT  política sobre la propietat agrària  
RT  propietat del sòl  
RT  propietat forestal  
RT  règim d’explotació  
RT  successió de l’explotació agrària  
RT  superfície d’explotació  

propietat rústica de l’estat  
MT  5616 sistema d’explotació agrària  
BT1  règim del sòl  

BT2  propietat rústica  
RT  forest de l’estat  
RT  propietat pública  

propietat rústica i urbana, mercat de la — 
(2846) 

propietat rústica, ordenació de la — (5616) 

propietat rústica, reestructuració de la  
USE  ordenació de la propietat rústica (5616) 

propietat territorial, impost sobre la  
USE  contribució territorial (2446) 

propietat, transmissió de la — (1211) 

propilè  
USE  hidrocarbur (6616) 

propis CE, recursos  
USE  recursos propis (1021) 

propis, permís per afers  
USE  permís sense sou (4416) 

propis, recursos — (1021) 

proporcional, representació — (0416) 

proporcionalitat, principi de — (1011) 

proposició de llei  
SN  Text de llei proposat per un parlamentari.  
MT  0426 treballs parlamentaris  
UF  proposta de llei  
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BT1  iniciativa legislativa  
BT2  procediment legislatiu  

*NT1  *iniciativa legislativa popular  
RT  competències del parlament  

proposta CE  
MT  1011 dret de la Unió Europea  
UF  proposta comunitària  
UF  proposta modificada  
UF  proposta pendent  
BT1  elaboració del dret comunitari  

BT2  dret comunitari  
RT  Comissió Europea  
RT  Parlament Europeu  

proposta comunitària  
USE  proposta CE (1011) 

proposta d’ajornament  
USE  ajornament de la sessió (0426) 

proposta de llei  
USE  proposició de llei (0426) 

proposta de modificació  
USE  modificació pressupostària (2441) 

proposta modificada  
USE  proposta CE (1011) 

proposta pendent  
USE  proposta CE (1011) 

propulsió espacial  
USE  tècnica espacial (4826) 

propulsor  
USE  explosiu (6811) 

pròrroga d’un acord  
MT  0806 política internacional  
UF  pròrroga d’un tractat  
UF  reconducció d’un acord  
UF  reconducció d’un tractat  
UF  renovació d’un acord  
UF  renovació d’un tractat  
BT1  acord internacional  

pròrroga d’un tractat  
USE  pròrroga d’un acord (0806) 

pròrroga de crèdit  
MT  2441 pressupost  
UF  transferència pressupostària  
BT1  execució del pressupost  

prospecció de recursos  
USE  avaluació de recursos (5206) 

prospecció geofísica  
USE  prospecció minera (6611) 

prospecció geoquímica  
USE  prospecció minera (6611) 

prospecció minera  
MT  6611 indústries carbonera i minera  
UF  investigació minera  
UF  prospecció geofísica  
UF  prospecció geoquímica  
BT1  indústria minera  
RT  exploració petroliera  

RT  localització de l’energia  
RT  recurs mineral  
RT  recurs mineral submarí  

prospecció petroliera  
USE  exploració petroliera (6616) 

prospecció sísmica  
USE  sismologia (3606) 

prospectiva  
MT  1631 anàlisi econòmica  
UF  previsió a molt llarg termini  
UF  prospectiva econòmica  
BT1  previsió econòmica  

prospectiva econòmica  
USE  prospectiva (1631) 

prospectiva tecnològica  
SN  Examen i avaluació de les possibles conseqüèn-

cies d’introduir noves tècniques.  
MT  6411 tecnologia i reglamentació tècnica  
UF  previsió tecnològica  
BT1  avaluació tecnològica  

BT2  tecnologia  
RT  Centre Comú d’Investigació  
RT  progrés científic  

Prospectiva Tecnològica, Institut de  
USE  Centre Comú d’Investigació (1006) 

prostitució  
MT  2826 vida social  
UF  prostitució de menors  
UF  prostitució femenina  
UF  prostitució masculina  
UF  proxenetisme  
BT1  problema social  
RT  drets de l’infant  
RT  protecció de la infància  
RT  violència sexual  

prostitució de menors  
USE  prostitució (2826) 

prostitució femenina  
USE  prostitució (2826) 

prostitució masculina  
USE  prostitució (2826) 

protecció aranzelària  
USE  obstacle aranzelari (2021) 

protecció civil  
MT  0431 vida política i seguretat pública  
UF  defensa civil  
UF  protecció de la població  
UF  seguretat civil  
BT1  seguretat pública  
*NT1  *bomber  
NT1  evacuació de la població  
RT  ajuda als sinistrats  
RT  desastre causat per l’home  
RT  desastre natural  

protecció consular  
USE  protecció diplomàtica (0806) 

protecció contra el foc  
USE  lluita contra incendis (5206) 

protecció contra el soroll  
MT  5206 política del medi ambient  
UF  lluita contra el soroll  
BT1  lluita contra la contaminació  
RT  aïllament acústic  
RT  condició de treball  
RT  contaminació acústica  
RT  soroll  

protecció contra la radiació  
USE  radioprotecció (6621) 

protecció de dades  
MT  3236 informàtica i tractament de dades  
UF  dades protegides  
UF  seguretat informàtica  
BT1  tractament de dades  
RT  Agència Europea de Seguretat de les Xarxes i de 

la Informació  
RT  criminalitat informàtica  
RT  drets d’autor  
RT  signatura electrònica  
RT  supervisor europeu de protecció de dades  

protecció de dades, supervisor europeu de — 
(1006) 

*protecció de l’adolescència  
*USE  protecció de la infància (2826) 

protecció de l’entorn natural  
USE  protecció del paisatge (5206) 

protecció de l’ocupació  
USE  estabilitat laboral (4406) 

*protecció de la dona  
*SN  *L’utilitzarem per a documents molt generals. 

En els altres casos farem servir un descriptor 
més específic.  

*MT  2826 vida social  
*UF  *casa d’acolliment per a dones maltractades  
*UF  *maltractament de la dona  
*BT1  condició de la dona  

*BT2  política social  
*RT  violència domèstica  
*RT  violència sexual  

protecció de la família  
MT  2806 família  
BT1  política familiar  

BT2  família  
RT  protecció maternal i infantil  
*RT  *relació treball-família  

protecció de la fauna  
MT  5206 política del medi ambient  
UF  protecció dels ocells  
BT1  protecció del medi ambient  
NT1  protecció dels animals  
NT1  regulació de la caça  
RT  espècie protegida  
RT  fauna  
RT  mamífer salvatge  
RT  matèria d’origen animal  
RT  recurs animal  

protecció de la flora  
MT  5206 política del medi ambient  
UF  protecció de les plantes  
UF  protecció fitosanitària  
BT1  protecció del medi ambient  
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RT  espècie protegida  
RT  flora  
RT  política forestal  
RT  protecció del bosc  
RT  recurs vegetal  

protecció de la infància  
SN  Conjunt de mesures destinades a millorar les 

condicions de l’infant a la societat.  
MT  2826 vida social  
UF  ajuda a la infància  
UF  centre de protecció de menors  
UF  defensor del menor  
UF  maltractament de menors  
UF  menor maltractat  
UF  nen soldat  
*UF  *protecció de l’adolescència  
UF  protecció de menors  
UF  protecció del menor  
UF  violència sobre la infància  
BT1  política social  
RT  drets de l’infant  
RT  fill abandonat  
RT  nen del carrer  
RT  pedofília  
RT  pornografia infantil  
RT  prostitució  
RT  treball de menors  
*RT  violència domèstica  

protecció de la mare  
USE  protecció maternal i infantil (2841) 

protecció de la maternitat  
USE  protecció maternal i infantil (2841) 

protecció de la natura  
USE  protecció del medi ambient (5206) 

protecció de la població  
USE  protecció civil (0431) 

protecció de la salut  
USE  política sanitària (2841) 

protecció de la vida privada  
MT  1236 drets i llibertats  
UF  dret a l’honor  
UF  dret a la intimitat  
BT1  dret de l’individu  
NT1  dret a la imatge  
NT1  inviolabilitat del domicili  
NT1  protecció de les comunicacions  
RT  dades personals  
RT  dret de la informàtica  

protecció de les aigües  
MT  5206 política del medi ambient  
UF  conservació de l’aigua  
BT1  protecció del medi ambient  
RT  contaminació de l’aigua  
RT  gestió de l’aigua  
RT  recurs hidràulic  
RT  recurs marí  

protecció de les comunicacions  
MT  1236 drets i llibertats  
UF  escolta administrativa  
UF  escolta il·legal  
UF  escolta informàtica  
UF  escolta telefònica  
UF  espionatge informàtic  

UF  inviolabilitat de les comunicacions  
UF  secret de les comunicacions  
BT1  protecció de la vida privada  

BT2  dret de l’individu  
RT  confidencialitat  
RT  espionatge  

protecció de les costes  
USE  protecció del litoral (5206) 

protecció de les inversions  
USE  garantia d’inversions (2426) 

protecció de les llibertats  
MT  1236 drets i llibertats  
UF  salvaguarda de la llibertat  
BT1  drets humans  

protecció de les minories  
MT  1236 drets i llibertats  
BT1  lluita contra la discriminació  
NT1  drets de les minories  
NT1  minoria nacional  
RT  identitat cultural  
RT  població autòctona  

protecció de les plantes  
USE  protecció de la flora (5206) 

protecció de menors  
USE  protecció de la infància (2826) 

protecció de menors, centre de  
USE  protecció de la infància (2826) 

protecció de testimonis  
MT  1221 justícia  
UF  mesura de protecció de testimonis  
UF  programa de protecció de testimonis  
*UF  *protecció dels col·laboradors de la justícia  
BT1  procediment penal  

BT2  procediment judicial  
RT  cooperació judicial  
RT  crim organitzat  
RT  terrorisme  

protecció de testimonis, mesura de  
USE  protecció de testimonis (1221) 

protecció de testimonis, programa de  
USE  protecció de testimonis (1221) 

protecció del bosc  
MT  5636 forest  
UF  conservació del bosc  
BT1  política forestal  
NT1  guarda forestal  
RT  lluita contra incendis  
RT  protecció de la flora  
RT  protecció del medi ambient  

protecció del conductor  
USE  seguretat a la carretera (4806) 

protecció del consumidor  
MT  2026 consum  
UF  consumisme  
UF  defensa del consumidor  
UF  drets del consumidor  
UF  pla d’acció a favor dels consumidors  
BT1  consumidor  
NT1  informació al consumidor  

NT2  xarxa de centres europeus dels consumidors  
NT1  moviment de consumidors  
NT1  qualitat del producte  

NT2  denominació del producte  
NT2  durada del producte  

NT1  seguretat del producte  
NT2  producte defectuós  

RT  contaminació dels aliments  
RT  dret de l’habitatge  
RT  publicitat  
RT  publicitat abusiva  
RT  publicitat dels preus  
RT  responsabilitat del fabricant  
RT  restricció de la competència  
RT  salut pública  
RT  seguretat alimentària  

protecció del litoral  
MT  5206 política del medi ambient  
UF  gestió de les costes  
UF  gestió del litoral  
UF  Llei de Costes  
UF  ordenació de costes  
UF  protecció de les costes  
BT1  protecció del medi ambient  
RT  contaminació de les costes  
RT  erosió  
RT  litoral  

protecció del medi ambient  
MT  5206 política del medi ambient  
UF  conservació de la natura  
UF  conservació del medi ambient  
UF  protecció de la natura  
NT1  conservació de recursos  
NT1  lluita contra els insectes  
NT1  lluita contra incendis  
NT1  prevenció antisísmica  
NT1  protecció de la fauna  

NT2  protecció dels animals  
NT2  regulació de la caça  

NT1  protecció de la flora  
NT1  protecció de les aigües  
NT1  protecció del litoral  
NT1  protecció del paisatge  
NT1  zona protegida  

NT2  parc nacional  
NT3  parc nacional urbà  

NT2  reserva natural  
*RT  *contaminació lluminosa  
RT  cooperació mediambiental  
RT  desastre causat per l’home  
RT  equilibri ecològic  
RT  estadístiques del medi ambient  
RT  principi de precaució  
RT  protecció del bosc  
RT  protecció del sòl  
RT  tecnologia neta  
RT  turisme ecològic  

protecció del medi ambient, instrument econò-
mic de  
USE  instrument econòmic mediambiental (5206) 

protecció del menor  
USE  protecció de la infància (2826) 
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protecció del mercat  
MT  2006 política comercial  
BT1  intervenció en el mercat  

BT2  política comercial  
RT  entesa horitzontal  
RT  proteccionisme  

protecció del paisatge  
MT  5206 política del medi ambient  
UF  conservació del paisatge  
UF  protecció de l’entorn natural  
BT1  protecció del medi ambient  
RT  zona verda  

protecció del patrimoni  
MT  2831 cultura i religió  
UF  conservació de monuments  
UF  conservació del patrimoni cultural  
UF  protecció del patrimoni cultural  
UF  restauració del patrimoni  
UF  salvaguarda del patrimoni cultural  
BT1  política cultural  

protecció del patrimoni cultural  
USE  protecció del patrimoni (2831) 

protecció del sòl  
MT  5621 explotació agrícola del sòl  
UF  conservació del sòl  
BT1  tècnica de conreu  
RT  conservació de recursos  
RT  monocultura  
RT  protecció del medi ambient  
RT  zona protegida  

protecció dels animals  
MT  5206 política del medi ambient  
BT1  protecció de la fauna  

BT2  protecció del medi ambient  
RT  animal transgènic  
RT  benestar dels animals  
RT  espectacle d’animals  
RT  parc zoològic  
RT  producció animal  
RT  transport d’animals  

*protecció dels col·laboradors de la justícia  
*USE  protecció de testimonis (1221) 

Protecció dels Consumidors, Institut de Salut i  
USE  Centre Comú d’Investigació (1006) 

Protecció dels Consumidors, Institut de Sanitat i  
USE  Centre Comú d’Investigació (1006) 

protecció dels drets humans  
USE  drets humans (1236) 

protecció dels drets humans i de les llibertats fo-
namentals, conveni per a la  
USE  Convenció Europea de Drets Humans (0806) 

*protecció dels drets i les llibertats constitucio-
nals  
*USE  *garantia constitucional (1236) 

protecció dels ocells  
USE  protecció de la fauna (5206) 

protecció dels recursos  
USE  conservació de recursos (5206) 

protecció dels socis  
MT  4006 organització de l’empresa  
BT1  dret de societats  
RT  accionista  
RT  oferta pública d’adquisició  

protecció dels viatgers  
USE  seguretat del transport (4806) 

protecció diplomàtica  
MT  0806 política internacional  
UF  protecció consular  
BT1  relació diplomàtica  

BT2  política internacional  
RT  ciutadania europea  
RT  extraterritorialitat  

protecció, dispositiu de  
USE  dispositiu de seguretat (4811) 

protecció, equip de — (4416) 

protecció fitosanitària  
USE  protecció de la flora (5206) 

Protecció i la Seguretat dels Ciutadans, Institut 
per a la  
USE  Centre Comú d’Investigació (1006) 

protecció judicial  
USE  dret a la justícia (1236) 

*protecció legal  
*USE  dret a la justícia (1236) 

protecció maternal i infantil  
MT  2841 sanitat  
UF  protecció de la mare  
UF  protecció de la maternitat  
BT1  organització sanitària  

BT2  política sanitària  
RT  maternitat  
RT  protecció de la família  

protecció oficial, habitatge de  
USE  habitatge social (2846) 

protecció personal, equip de  
USE  equip de protecció (4416) 

protecció, roba de  
USE  equip de protecció (4416) 

protecció sanitària  
USE  control sanitari (2841) 

protecció social  
USE  seguretat social (2836) 

proteccionisme  
MT  1606 política econòmica  
BT1  política econòmica  
RT  aranzel duaner  
RT  comerç equitatiu  
RT  política aranzelària  
RT  política d’importació  
RT  protecció del mercat  
RT  restricció dels intercanvis  

protector, casc  
USE  equip de protecció (4416) 

Protectorat d’Aden  
USE  Iemen (7226+7231+7236) 

protegida (DOP), denominació d’origen  
USE  denominació d’origen (2031) 

protegida (IGP), indicació geogràfica  
USE  denominació d’origen (2031) 

protegida, àrea  
USE  zona protegida (5206) 

protegida, espècie — (5211) 

protegida, forest — (5636) 

protegida, ocupació  
USE  ocupació reservada (4406) 

protegida, zona — (5206) 

protegides, dades  
USE  protecció de dades (3236) 

protegit, bosc  
USE  forest protegida (5636) 

protegit, espai  
USE  zona protegida (5206) 

protegit, espai natural  
USE  reserva natural (5206) 

proteic, farratge  
USE  aliment industrial (5631) 

proteic, producte — (6016) 

proteïna animal  
MT  6016 productes agraris transformats  
UF  ovoalbúmina  
BT1  producte proteic  
RT  ou  

proteïna de la llet  
MT  6016 productes agraris transformats  
UF  albúmina làctia  
UF  lactoalbúmina  
BT1  producte proteic  
RT  llet  
RT  subproducte de la llet  

proteïna sintètica  
MT  6016 productes agraris transformats  
BT1  producte proteic  

proteïna vegetal  
MT  6016 productes agraris transformats  
*UF  *gluten  
BT1  producte proteic  
RT  soia  

protestant, dret eclesial — (1206) 

protestantisme  
MT  2831 cultura i religió  
BT1  cristianisme  

BT2  religió  
RT  dret eclesial protestant  

protètic  
USE  professió paramèdica (2841) 
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protó  
USE  partícula elemental (3606) 

protocol  
MT  0406 marc polític  
UF  ordre protocol·lari  
BT1  institució política  
RT  protocol diplomàtic  

protocol addicional  
USE  protocol d’un tractat (0806) 

Protocol CE  
SN  Protocol sobre els privilegis i les immunitats de 

les Comunitats Europees.  
MT  1011 dret de la Unió Europea  
UF  privilegis de la Comunitat  
UF  protocol de privilegis i d’immunitats  
BT1  tractats de la UE  

protocol d’un acord  
USE  protocol d’un tractat (0806) 

protocol d’un tractat  
MT  0806 política internacional  
UF  protocol addicional  
UF  protocol d’un acord  
BT1  acord internacional  
NT1  protocol financer  

Protocol de Kyoto  
USE  reducció de les emissions de gas (5206) 

protocol de privilegis i d’immunitats  
USE  Protocol CE (1011) 

Protocol del sucre  
MT  2021 comerç internacional  
BT1  relació comercial  
RT  Conveni de Lomé I  
RT  països de l’ACP  
RT  sucre  

protocol diplomàtic  
MT  0806 política internacional  
BT1  relació diplomàtica  

BT2  política internacional  
RT  protocol  

protocol financer  
MT  0806 política internacional  
BT1  protocol d’un tractat  

BT2  acord internacional  
RT  acord CE  

protocol social  
USE  acord social (2826) 

protocol·lari, ordre  
USE  protocol (0406) 

prototip  
MT  6411 tecnologia i reglamentació tècnica  
UF  model industrial  
BT1  disseny del producte  

BT2  fabricació industrial  
RT  investigació industrial  

prova  
MT  1221 justícia  
UF  càrrega de la prova  
UF  inversió de la càrrega de la prova  

BT1  procediment judicial  
NT1  prova informàtica  
RT  signatura electrònica  

prova, càrrega de la  
USE  prova (1221) 

prova d’accés  
USE  examen (3216) 

prova de detecció alcohòlica  
USE  seguretat a la carretera (4806) 

prova digital  
USE  prova informàtica (1221) 

prova electrònica  
USE  prova informàtica (1221) 

prova informàtica  
MT  1221 justícia  
UF  prova digital  
UF  prova electrònica  
BT1  prova  

BT2  procediment judicial  
RT  criminalitat informàtica  
RT  document electrònic  

prova, inversió de la càrrega de la  
USE  prova (1221) 

prova nuclear  
MT  6621 indústries nuclear i elèctrica  
BT1  tecnologia nuclear  

BT2  indústria nuclear  
RT  arma nuclear  

prova, període de — (4421) 

prova química  
USE  química analítica (3606) 

proveïdor  
MT  2036 distribució  
BT1  distribució comercial  
RT  abastament  

proveïdor d’accés  
SN  Organisme que ofereix accés a internet als seus 

clients.  
MT  3226 comunicació  
BT1  internet  

BT2  telecomunicació  
BT3  sistema de comunicació  

proveïment energètic  
MT  6606 política energètica  
UF  aprovisionament energètic  
UF  subministrament energètic  
BT1  balanç energètic  

BT2  política energètica  
RT  abastament  

Provença-Alps-Costa Blava  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions de França  

providencial, estat  
USE  estat del benestar (0406) 

província  
MT  0436 poder executiu i administració pública  
BT1  entitat territorial  

província autònoma de Bolzano  
USE  província autònoma de Bozen (7211) 

província autònoma de Bozen  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
UF  província autònoma de Bolzano  
BT1  Trentino-Alto Adige  

BT2  regions d’Itàlia  

província autònoma de Trento  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  Trentino-Alto Adige  

BT2  regions d’Itàlia  

província d’Anvers  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regió flamenca  

BT2  regions i comunitats de Bèlgica  

província d’Hainaut  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regió valona  

BT2  regions i comunitats de Bèlgica  

província de Brabant flamenc  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regió flamenca  

BT2  regions i comunitats de Bèlgica  

província de Brabant való  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regió valona  

BT2  regions i comunitats de Bèlgica  

província de Flandes Occidental  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regió flamenca  

BT2  regions i comunitats de Bèlgica  

província de Flandes Oriental  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regió flamenca  

BT2  regions i comunitats de Bèlgica  

província de Lieja  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regió valona  

BT2  regions i comunitats de Bèlgica  

província de Limburg  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regió flamenca  

BT2  regions i comunitats de Bèlgica  

província de Luxemburg belga  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regió valona  

BT2  regions i comunitats de Bèlgica  

província de Namur  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regió valona  

BT2  regions i comunitats de Bèlgica  

provincial, administració  
USE  administració local (0436) 
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provincial, audiència  
USE  jurisdicció judicial (1226) 

provincial, diputació  
USE  administració local (0436) 

provincial, dret  
USE  legislació local (1206) 

provincial, hisenda  
USE  hisenda local (2436) 

provincials, eleccions  
USE  eleccions locals (0416) 

provisió comptable  
USE  reserva comptable (4026) 

provisional CE, acord — (1016) 

provisional d’un acord CE, aplicació  
USE  acord provisional CE (1016) 

provisional, dotzè — (2441) 

provisional, reclusió — (1221) 

provisionals, drets antidúmping  
USE  dret antidúmping (4031) 

provisionals, règim dels dotzens  
USE  dotzè provisional (2441) 

proxenetisme  
USE  prostitució (2826) 

Pròxim Orient  
USE  Pròxim Orient i Orient Mitjà (7226) 

Pròxim Orient i Orient Mitjà  
MT  7226 Àsia-Oceania  
UF  Àsia occidental  
UF  Orient Mitjà  
UF  Pròxim Orient  
NT1  Iemen  
NT1  Israel  
NT1  Maixriq  

NT2  Jordània  
NT2  Líban  
NT2  Síria  
NT2  territoris autònoms de Palestina  

NT1  país del Golf  
NT2  Aràbia Saudita  
NT2  Bahrain  
NT2  Iran  
NT2  Iraq  
NT2  Kuwait  
NT2  Oman  
NT2  Qatar  
NT2  Unió dels Emirats Àrabs  

NT1  Turquia  

Pròxim Orient, organisme d’auxili i d’obres pú-
bliques de les Nacions Unides per als refugiats 
de Palestina al  
USE  UNRWA (7606) 

proximitat, justícia de — (1221) 

proximitat, policia de — (0431) 

*Pruit, Rupit i  — (7211+9999) 

*Prullans  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Cerdanya  

pruna  
USE  fruit de pinyol (6006) 

pruna de confitar  
USE  producte dessecat (6026) 

PSC  
USE  comitè polític i de seguretat (1016) 

psicoanàlisi  
MT  3611 humanitats  
BT1  ciències del comportament  
RT  psiquiatria  

psicofisiologia  
USE  psicologia (3611) 

psicologia  
MT  3611 humanitats  
UF  psicofisiologia  
UF  psicologia de l’educació  
UF  psicologia de presons  
UF  psicologia infantil  
UF  psicologia social  
BT1  ciències del comportament  
NT1  sexualitat  
NT1  test psicomètric  
RT  psicologia del treball  
RT  psiquiatria  
RT  relacions humanes  

psicologia de l’educació  
USE  psicologia (3611) 

psicologia de presons  
USE  psicologia (3611) 

psicologia del comportament  
USE  ciències del comportament (3611) 

psicologia del treball  
SN  Branca de la psicologia que estudia l’àmbit labo-

ral i la gestió del personal.  
MT  4416 condicions i organització del treball  
UF  fatiga  
BT1  ergonomia  

BT2  condició de treball  
NT1  absentisme  
NT1  satisfacció a la feina  
NT1  tensió psíquica  
*RT  assetjament moral  
RT  psicologia  

psicologia infantil  
USE  psicologia (3611) 

psicologia social  
USE  psicologia (3611) 

psicològic, assetjament  
USE  assetjament moral (1216) 

psicomètric, test — (3611) 

*psicopedagògica (EAP), equip d’atenció   
*USE  *servei educatiu (3216) 

*psicopedagògica, assessorament i orientació   
*USE  *servei educatiu (3216) 

psicotècnic, test  
USE  test psicomètric (3611) 

psicotròpica, substància — (2841) 

psiquiatria  
MT  2841 sanitat  
BT1  especialitat mèdica  

BT2  medicina  
BT3  ciències mèdiques  

RT  establiment psiquiàtric  
RT  malaltia mental  
RT  psicoanàlisi  
RT  psicologia  

psiquiàtric, establiment — (2841) 

psiquiàtric, hospital  
USE  establiment psiquiàtric (2841) 

psiquiàtric, internament — (2841) 

psíquic, discapacitat — (2826) 

psíquic, minusvàlid  
USE  discapacitat psíquic (2826) 

psíquica, malaltia  
USE  malaltia mental (2841) 

psíquica, salut  
USE  salut mental (2841) 

psíquica, tensió — (4416) 

PTOM francesos  
USE  PTU francesos (7241) 

PTU  
USE  països i territoris d’ultramar (0436) 

PTU de la Gran Bretanya  
MT  7241 països i territoris d’ultramar  
UF  PTU del Regne Unit  
UF  països i territoris d’ultramar de la Gran Bre-

tanya  
UF  països i territoris d’ultramar del Regne Unit  
NT1  Anguilla  
NT1  Bermudes  
NT1  Falkland  
NT1  Gibraltar  
NT1  illes Caiman  
NT1  illes Pitcairn  
NT1  illes Turks i Caicos  
NT1  illes Verges  
NT1  Montserrat  
NT1  Saint Helena  
NT1  territori antàrtic britànic  
NT1  territoris britànics de l’oceà Índic  
RT  Antilles angleses  
RT  països i territoris d’ultramar  

PTU del Regne Unit  
USE  PTU de la Gran Bretanya (7241) 
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PTU dels Països Baixos  
MT  7241 països i territoris d’ultramar  
UF  països d’ultramar del Regne dels Països Baixos  
NT1  Aruba  
NT1  Bonaire  
NT1  Curaçao  
NT1  Saba  
NT1  Sint Eustatius  
NT1  Sint Maarten  
RT  Antilles neerlandeses  
RT  països i territoris d’ultramar  

PTU francesos  
SN  Entitats territorials de la República Francesa cre-

ades el 1946 i substituïdes el 2003 per les col-
lectivitats d’ultramar (COM).  

MT  7241 països i territoris d’ultramar  
UF  col·lectivitats d’ultramar franceses  
UF  PTOM francesos  
UF  territoris d’ultramar de la República Francesa  
NT1  Mayotte  
NT1  Nova Caledònia  
NT1  Polinèsia Francesa  
NT1  Saint Barthélemy  
NT1  Saint-Pierre-et-Miquelon  
NT1  Sint Maarten  
NT1  terres australs i antàrtiques franceses  
NT1  Wallis i Futuna  
RT  països i territoris d’ultramar  

*pubillatge  
*USE  propietat de béns (1211) 

públic, adjudicació de contracte  
USE  adjudicació de contracte administratiu (2006) 

públic, anunci — (3231) 

públic, banc — (2416) 

públic, bosc  
USE  forest de l’estat (5636) 

públic, càrrec — (0431) 

*públic, cessament de càrrec  — (0431) 

públic, concurs  
USE  licitació (2006) 

públic, contracte  
USE  contracte administratiu (0436) 

públic d’obres, contracte  
USE  contracte d’obres (2006) 

públic de serveis, contracte  
USE  contracte de serveis (2006) 

públic de subministraments, contracte  
USE  contracte de subministraments (2006) 

públic, debat  
USE  consulta pública (3226) 

públic, deute — (2436) 

públic, domini  
USE  propietat pública (1211) 

públic, dret — (1206) 

públic, dret internacional — (1231) 

públic econòmic, dret — (0436) 

públic, edifici — (2846) 

públic, emprèstit — (2436) 

públic, ens  
USE  empresa pública (4011) 

públic, ensenyament — (3211) 

públic, establiment  
USE  institució pública (0436) 

públic, estoc — (2036) 

públic, falsificació de document  
USE  falsedat documental (1216) 

públic, finançament — (2426) 

públic fiscal, ministeri  
USE  ministeri fiscal (1226) 

públic, forces d’ordre  
USE  policia (0431) 

públic i privat, associació dels sectors  
USE  partenariat públic-privat (0436) 

*públic, incompatibilitat de càrrec  — (0431) 

públic, informació del  
USE  campanya de sensibilització (0431) 

públic, ingrés  
USE  recursos pressupostaris (2441) 

públic, intervencionisme  
USE  política d’intervenció (1606) 

públic, jardí  
USE  zona verda (2846) 

públic, ordre — (0431) 

públic, organisme  
USE  institució pública (0436) 

públic, organisme de dret  
USE  institució pública (0436) 

públic, parc  
USE  zona verda (2846) 

públic, sector  
USE  empresa pública (4011) 

públic, sensibilització del  
USE  campanya de sensibilització (0431) 

públic, servei — (0436) 

públic, transport — (4811) 

públic, Tresor  
USE  Tresor (2436) 

públic-privat, partenariat — (0436) 

pública, administració — (0436) 

pública, ajuda — (1606) 

pública, assegurança — (2431) 

pública, audició  
USE  sessió pública (0426) 

pública, autoritat  
USE  poders públics (0406) 

pública, biblioteca — (3221) 

pública, bosc de titularitat  
USE  forest de l’estat (5636) 

Pública, Centre Europeu d’Empreses amb Par-
ticipació  
USE  Centre Europeu de l’Empresa Pública (7611) 

Pública, Centre Europeu de l’Empresa — 
(7611) 

pública, compra  
USE  contractació administrativa (2006) 

pública, comptabilitat — (2436) 

pública, consulta — (3226) 

pública, contractació  
USE  contractació administrativa (2006) 

pública d’adquisició, oferta — (4006) 

pública d’anuncis, exposició  
USE  anunci públic (3231) 

pública d’intercanvi, oferta  
USE  oferta pública d’adquisició (4006) 

pública de compra, oferta  
USE  oferta pública d’adquisició (4006) 

Pública de la Unió Europea, Tribunal de la 
Funció — (1006) 

pública, decència  
USE  moral pública (2826) 

pública, declaració — (3221) 

pública, despesa — (2441) 

pública, economia — (1621) 

pública, empresa — (4011) 

pública, enquesta de l’opinió  
USE  sondeig d’opinió (2821) 

pública, entitat  
USE  institució pública (0436) 

pública, escola  
USE  ensenyament públic (3211) 

pública, estatut de la funció  
USE  estatut del funcionari (0436) 

pública europea, funció — (1006) 
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Pública Europea, Tribunal de la Funció  
USE  Tribunal de la Funció Pública de la Unió Eu-

ropea (1006) 

pública, forest  
USE  forest de l’estat (5636) 

pública, forest d’utilitat  
USE  forest de l’estat (5636) 

pública, funció — (0436) 

pública, higiene — (2841) 

pública, hisenda — (2436) 

pública, imatge — (0431) 

pública, institució — (0436) 

pública, institució d’utilitat — (4016) 

Pública, Institut Europeu d’Administració — 
(7611) 

pública internacional, administració  
USE  organització internacional (0806) 

pública internacional, funció — (0806) 

pública, intervenció  
USE  política d’intervenció (1606) 

pública, inversió — (2426) 

pública, moral — (2826) 

pública, moralitat  
USE  moral pública (2826) 

pública, notificació de l’ajuda  
USE  control de les ajudes públiques (4031) 

pública, opinió — (0431) 

pública, organització de la salut  
USE  organització sanitària (2841) 

pública, política — (0436) 

pública, propietat — (1211) 

pública, responsabilitat  
USE  càrrec públic (0431) 

pública, responsabilitat de l’administració  
USE  responsabilitat administrativa (0436) 

pública, salut — (2841) 

pública, sanitat  
USE  salut pública (2841) 

pública, seguretat — (0431) 

pública, selecció de personal a l’Administració  
USE  concurs administratiu (4421) 

pública, sessió — (0426) 

pública, subhasta  
USE  licitació (2006) 

pública, subvenció  
USE  ajuda pública (1606) 

Pública, Tribunal de la Funció  
USE  Tribunal de la Funció Pública de la Unió Eu-

ropea (1006) 

pública, venda  
USE  venda en subhasta (2031) 

pública, via  
USE  servei de vies públiques (2846) 

pública, votació — (0416) 

publicació  
MT  3221 documentació  
BT1  document  
NT1  publicació comunitària  
RT  edició  
RT  impremta  

publicació assistida per ordinador  
MT  3236 informàtica i tractament de dades  
UF  PAO  
BT1  ofimàtica  

BT2  informàtica aplicada  
BT3  informàtica  

RT  edició electrònica  

publicació científica  
MT  3226 comunicació  
UF  informació científica  
UF  periodisme científic  
UF  premsa científica  
BT1  premsa  

BT2  mitjà de comunicació de masses  
BT3  mitjà de comunicació  

RT  divulgació científica  

publicació comunitària  
MT  3221 documentació  
UF  revista comunitària  
BT1  publicació  

BT2  document  
RT  Oficina de Publicacions  

publicació de comptes  
USE  publicitat de comptes (4026) 

publicació de l’ordre del dia  
USE  publicitat de les sessions (1006) 

publicació de la llei  
MT  0426 treballs parlamentaris  
BT1  procediment legislatiu  
RT  Butlletí Oficial  

publicació oficial  
USE  document oficial (3221) 

publicació periòdica  
USE  revista (3221) 

publicacions, difusió de les  
USE  edició (3226) 

publicacions, intercanvi de — (3221) 

Publicacions Oficials de les Comunitats Europe-
es, Oficina de  
USE  Oficina de Publicacions (1006) 

Publicacions, Oficina de — (1006) 

publicat, document no  
USE  literatura grisa (3221) 

publicitari, impacte — (2031) 

publicitari no demanat, correu electrònic  
USE  publicitat electrònica no sol·licitada (2031) 

publicitari, patrocini  
USE  patrocini (2031) 

publicitari, pressupost — (2031) 

publicitària, campanya  
USE  publicitat (2031) 

publicitària, informació  
USE  publicitat (2031) 

publicitària, propaganda  
USE  publicitat (2031) 

publicitat  
MT  2031 comercialització  
UF  campanya publicitària  
UF  informació publicitària  
UF  propaganda publicitària  
UF  publicitat comercial  
BT1  comercialització  
NT1  impacte publicitari  
NT1  pressupost publicitari  
NT1  publicitat electrònica no sol·licitada  
RT  dret a la imatge  
RT  envasament  
RT  protecció del consumidor  
RT  publicitat abusiva  
RT  publicitat comparativa  
RT  relacions públiques  

publicitat a internet  
USE  publicitat electrònica no sol·licitada (2031) 

publicitat abusiva  
MT  4031 competència  
UF  publicitat deslleial  
UF  publicitat enganyosa  
UF  publicitat falsa  
BT1  restricció de la competència  
RT  protecció del consumidor  
RT  publicitat  

publicitat comercial  
USE  publicitat (2031) 

publicitat comparativa  
SN  Tota la publicitat que faci referència explícita-

ment o implícita a un competidor o als béns 
o els serveis de la mateixa naturalesa oferts per 
un competidor.  

MT  4031 competència  
BT1  restricció de la competència  
RT  anàlisi comparativa  
RT  competència  
RT  publicitat  

publicitat de comptes  
MT  4026 gestió comptable  
UF  publicació de comptes  
BT1  gestió comptable  
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publicitat de les sessions  
MT  1006 institucions de la Unió Europea i funció 

pública europea  
UF  difusió de l’acta de la sessió  
UF  publicació de l’ordre del dia  
UF  publicitat dels debats del parlament  
BT1  transparència del procés decisori  

BT2  funcionament institucional  

publicitat de les tarifes  
MT  4806 política de transports  
UF  publicitat de les tarifes de transport  
BT1  tarifa de transport  

BT2  preu del transport  
RT  publicitat dels preus  

publicitat de les tarifes de transport  
USE  publicitat de les tarifes (4806) 

publicitat dels debats del parlament  
USE  publicitat de les sessions (1006) 

publicitat dels preus  
MT  2451 preus  
UF  afixació de preus  
BT1  política de preus  
RT  protecció del consumidor  
RT  publicitat de les tarifes  

publicitat deslleial  
USE  publicitat abusiva (4031) 

publicitat electrònica no sol·licitada  
SN  Missatges no demanats transmesos electròni-

cament per a la prospecció directa.  
MT  2031 comercialització  
UF  comunicació comercial no demanada  
UF  correu electrònic comercial no demanat  
UF  correu electrònic no volgut  
UF  correu electrònic publicitari no demanat  
UF  correu escombraries  
UF  publicitat a internet  
UF  spam  
BT1  publicitat  

BT2  comercialització  
RT  comerç electrònic  
RT  correu electrònic  
RT  telèfon mòbil  

publicitat enganyosa  
USE  publicitat abusiva (4031) 

publicitat falsa  
USE  publicitat abusiva (4031) 

publicoprivada, societat  
USE  partenariat públic-privat (0436) 

públics, béns  
USE  propietat pública (1211) 

públics, empleat de serveis — (0436) 

públics, intervenció dels poders  
USE  política d’intervenció (1606) 

públics, poders — (0406) 

públiques, conservació de vies  
USE  servei de vies públiques (2846) 

públiques, control de les ajudes — (4031) 

públiques de les Nacions Unides per als refu-
giats de Palestina al Pròxim Orient, organisme 
d’auxili i d’obres  
USE  UNRWA (7606) 

públiques, finances  
USE  hisenda pública (2436) 

Públiques i d’Empreses d’Interès Econòmic Ge-
neral, Centre Europeu d’Empreses  
USE  Centre Europeu de l’Empresa Pública (7611) 

públiques, llei de contractes de les administra-
cions  
USE  contracte administratiu (0436) 

públiques, manteniment de vies  
USE  servei de vies públiques (2846) 

públiques, obres — (6831) 

públiques, relacions — (3226) 

públiques, senyalització de les vies  
USE  senyalització (4806) 

públiques, servei de vies — (2846) 

Puerto Rico  
MT  7216 Amèrica  
BT1  Grans Antilles  

BT2  Carib  
RT  Estats Units d’Amèrica  

*Puig-reig  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Berguedà  

*Puigcerdà  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Cerdanya  

*Puigdàlber  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Penedès  

*Puiggròs  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Garrigues  

*Puigpelat  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  

*BT1  *Tarragona  
*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Camp  

*Puigventós, Avinyonet de  — (7211+9999) 

*Puigverd d’Agramunt  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Urgell  

*Puigverd de Lleida  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Segrià  

puja de preus  
MT  2451 preus  
UF  alça de preus  
UF  augment de preus  
BT1  fluctuació de preus  

*Pujalt  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Anoia  

pulverimetal·lúrgia  
MT  6816 metal·lúrgia i siderúrgia  
BT1  indústria metal·lúrgica  

punt de venda  
MT  2036 distribució  
*UF  *botiga  
UF  tenda  
BT1  comerç al detall  

BT2  distribució comercial  
*RT  *nucli animal  

punt de vista jurídic  
USE  legislació (1206) 

punt verd  
USE  etiqueta ecològica (2031) 

punta, indústria — (6806) 

punta, tecnologia  
USE  nova tecnologia (6411) 

punts familiars per fills  
USE  prestació familiar (2836) 

punts, permís per  
USE  permís de conduir (4806) 

puresa, verificació de  
USE  control de qualitat de productes industrials 

(6411) 

purga ètnica  
USE  neteja ètnica (0816) 
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purins  
USE  adob orgànic (5626) 

puro  
USE  indústria del tabac (6031) 

PVC  
USE  matèria plàstica (6811) 

PVD  
USE  país en desenvolupament (1611) 

Qatar  
MT  7226 Àsia-Oceania  
MT  7231 geografia econòmica  
MT  7236 geografia política  
UF  estat de Qatar  
BT1  país del Golf  

BT2  Pròxim Orient i Orient Mitjà  
BT1  països de l’OPEP  
BT1  països del CCG  
BT1  països de la Lliga Àrab  

Qatar, estat de  
USE  Qatar (7226+7231+7236) 

quadrat o rectangular, desbast  
USE  lingot (6411) 

quadre  
MT  4411 mercat laboral  
BT1  categoria socioprofessional  
NT1  quadre mitjà  
NT1  quadre superior  

quadre administratiu  
MT  4006 organització de l’empresa  
UF  directiu  
BT1  professió administrativa  

quadre estadístic  
USE  estadística (1631) 

quadre lingüístic CE  
USE  administrador (1006) 

quadre mitjà  
MT  4411 mercat laboral  
BT1  quadre  

BT2  categoria socioprofessional  

quadre superior  
MT  4411 mercat laboral  
BT1  quadre  

BT2  categoria socioprofessional  

qualificació del personal  
MT  4421 administració i remuneració del personal  
UF  avaluació del personal  
UF  avaluació professional  
UF  valoració del personal  
BT1  administració del personal  

qualificació obsoleta  
SN  Qualificacions professionals que ja no responen 

a la demanda o que han caigut en desús per can-
vis tecnològics, per exemple. Aquesta situació es 
pot solucionar amb una formació de reciclatge 
o de reconversió professional.  

MT  4411 mercat laboral  
UF  obsolescència de les qualificacions  
BT1  qualificació professional  

BT2  mà d’obra  
RT  reciclatge professional  

qualificació per a la feina  
USE  qualificació professional (4411) 

qualificació professional  
SN  Conjunt d’aptituds i de coneixements que per-

meten a una persona d’exercir una activitat pro-
fessional.  

MT  4411 mercat laboral  
UF  capacitat professional  
UF  competència professional  
UF  incompetència professional  
UF  qualificació per a la feina  
BT1  mà d’obra  
NT1  qualificació obsoleta  
RT  contractació de personal  
RT  descripció de funcions  
RT  experiència professional  
RT  formació professional  

qualificacions, correspondència de  
USE  reconeixement de les qualificacions profes-

sionals (4406) 

qualificacions de la formació professional, reco-
neixement de les  
USE  reconeixement de les qualificacions profes-

sionals (4406) 

qualificacions, obsolescència de les  
USE  qualificació obsoleta (4411) 

qualificacions professionals, reconeixement 
de les — (4406) 

qualificada, majoria — (0416) 

qualificat, obrer — (4411) 

qualificat, treballador  
USE  obrer qualificat (4411) 

qualitat, cercle de — (4021) 

qualitat, certificat de  
USE  marca de qualitat (2031) 

qualitat, control de  
USE  anàlisi qualitativa (6416) 

qualitat, criteri de  
USE  qualitat del producte (2026) 

qualitat de l’aire  
USE  contaminació atmosfèrica (5216) 

qualitat de l’educació  
USE  qualitat de l’ensenyament (3206) 

qualitat de l’ensenyament  
MT  3206 educació  
UF  qualitat de l’educació  
BT1  política educativa  

*qualitat de la sanitat  
*MT  2841 sanitat  
*BT1  política sanitària  

qualitat de productes industrials, control de 
— (6411) 

qualitat de vida  
MT  2821 marc social  
BT1  condició socioeconòmica  

BT2  situació social  
RT  necessitats fonamentals  
RT  nivell de vida  
RT  qualitat del medi ambient  

qualitat de vida en el treball  
USE  humanització del treball (4416) 

qualitat de vida laboral  
USE  humanització del treball (4416) 

qualitat del medi ambient  
MT  5206 política del medi ambient  
UF  millora del medi ambient  
BT1  política de medi ambient  
RT  qualitat de vida  

qualitat del medi ambient, norma de  
USE  norma mediambiental (5206) 

qualitat del producte  
MT  2026 consum  
UF  criteri de qualitat  
BT1  protecció del consumidor  

BT2  consumidor  
NT1  denominació del producte  
NT1  durada del producte  
RT  cercle de qualitat  
RT  competitivitat  
RT  control de la qualitat dels productes agrícoles  
RT  denominació d’origen  
RT  fabricació industrial  
RT  marca  
RT  marca de qualitat  
RT  millora de la producció  
RT  norma de comercialització  
RT  norma de qualitat  
RT  responsabilitat del fabricant  

qualitat dels productes agrícoles, control de 
la — (5606) 

qualitat legislativa de la llei  
USE  redacció legislativa (0426) 

qualitat lingüística de la llei  
USE  redacció legislativa (0426) 

qualitat, marca de — (2031) 

qualitat mediambiental, norma de  
USE  norma mediambiental (5206) 

qualitat, norma de — (6411) 

qualitat, objectiu de  
USE  millora de la producció (6406) 

qualitat produïts en regions determinades 
(VQPRD), vins de  
USE  vi de qualitat superior (6021) 

qualitat superior, vi de — (6021) 
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qualitat, verificació de  
USE  control de qualitat de productes industrials 

(6411) 

qualitativa, anàlisi — (6416) 

quantitat desembarcada  
MT  5641 pesca  
UF  pesca desembarcada  
BT1  captura de peix  

BT2  política pesquera  

quantitatiu, contingent  
USE  restricció quantitativa (2021) 

quantitatiu, sostre  
USE  restricció quantitativa (2021) 

quantitativa, anàlisi — (6416) 

quantitativa, limitació  
USE  restricció quantitativa (2021) 

quantitativa, restricció — (2021) 

*Quar, la  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Berguedà  

*Quart  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Gironès  

quart món  
MT  2821 marc social  
*UF  *bossa de pobresa  
UF  classe social desfavorida  
BT1  estructura social  
RT  ajuda a les persones necessitades  
RT  empobriment  
RT  pobresa  

quart recurs  
USE  contribució PNB (1021) 

quaternari, sector — (1621) 

Quebec  
USE  Canadà (7216+7231+7236) 

queda, toc de  
USE  estat d’emergència (0431) 

queixa antidúmping  
USE  denúncia davant la Comissió (1011) 

queixa davant la Comissió  
USE  denúncia davant la Comissió (1011) 

queixa per dúmping  
USE  denúncia davant la Comissió (1011) 

queixa per infracció  
USE  denúncia davant la Comissió (1011) 

*Queralbs  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Ripollès  

*Queralt, Rocafort de  — (7211+9999) 

*Queralt, Santa Coloma de  — (7211+9999) 

*Querol  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Camp  

querosè  
USE  combustible d’aviació (6616) 

qüestió armènia  
MT  0816 equilibri internacional  
BT1  qüestió internacional  
RT  Armènia  
RT  Turquia  

qüestió cisjordana  
USE  qüestió de Cisjordània (0816) 

*qüestió d’inconstitucionalitat  
*MT  1206 fonts i branques del dret  
*BT1  control de constitucionalitat  

*BT2  Constitució  
*BT3  fonts del dret  

qüestió de Cisjordània  
MT  0816 equilibri internacional  
UF  qüestió cisjordana  
BT1  qüestió internacional  
RT  Israel  
RT  territoris autònoms de Palestina  

qüestió de confiança  
SN  El govern, per iniciativa pròpia, defensa la seva 

actuació davant el parlament.  
MT  0421 parlament  
BT1  control parlamentari  

BT2  competències del parlament  
RT  dimissió del Govern  
RT  responsabilitat ministerial  

qüestió de Kaliningrad  
MT  0816 equilibri internacional  
UF  enclavament de Kaliningrad  
UF  oblast’ de Kaliningrad  
BT1  qüestió internacional  
RT  enclavament territorial  
RT  Rússia  

*qüestió de Kosovë  
*USE  qüestió de Kosovo (0816) 

qüestió de Kosovo  
MT  0816 equilibri internacional  
UF  conflicte de Kosovë  
UF  conflicte de Kosovo  
UF  guerra de Kosovë  
UF  guerra de Kosovo  
*UF  *qüestió de Kosovë  

UF  situació de Kosovë  
UF  situació de Kosovo  
BT1  qüestió internacional  
RT  Kosovo  
RT  Sèrbia  

qüestió de Palestina  
MT  0816 equilibri internacional  
UF  conflicte araboisraelià  
UF  conflicte palestinoisraelià  
UF  guerra araboisraeliana  
UF  qüestió palestina  
UF  territoris palestins ocupats  
BT1  qüestió internacional  
RT  Israel  
RT  Organització per a l’Alliberament de Palestina  
RT  territoris autònoms de Palestina  
RT  UNRWA  

qüestió de Txetxènia  
MT  0816 equilibri internacional  
UF  conflicte russotxetxè  
UF  conflicte txetxè  
UF  qüestió txetxena  
BT1  qüestió internacional  
RT  país del Caucas  
RT  Rússia  

qüestió del Caixmir  
MT  0816 equilibri internacional  
UF  conflicte del Caixmir  
UF  contenciós entre l’Índia i el Pakistan  
UF  guerra del Caixmir  
BT1  qüestió internacional  
RT  Índia  
RT  Pakistan  

qüestió del Kurdistan  
MT  0816 equilibri internacional  
UF  Kurdistan  
UF  qüestió kurda  
BT1  qüestió internacional  
RT  Iran  
RT  Iraq  
RT  Turquia  

qüestió del Tibet  
MT  0816 equilibri internacional  
BT1  qüestió internacional  
RT  Xina  

qüestió internacional  
SN  Utilitzarem el terme en combinació amb el país 

que correspongui.  
MT  0816 equilibri internacional  
NT1  estatut de Berlín  
NT1  estatut de Jerusalem  
NT1  estatut polític  
NT1  qüestió armènia  
NT1  qüestió de Cisjordània  
NT1  qüestió de Kaliningrad  
NT1  qüestió de Kosovo  
NT1  qüestió de Palestina  
NT1  qüestió de Txetxènia  
NT1  qüestió del Caixmir  
NT1  qüestió del Kurdistan  
NT1  qüestió del Tibet  
NT1  refugiat  
NT1  unificació d’Alemanya  

qüestió kurda  
USE  qüestió del Kurdistan (0816) 
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qüestió palestina  
USE  qüestió de Palestina (0816) 

qüestió prejudicial  
MT  1221 justícia  
UF  recurs d’interpretació  
BT1  procediment especial  

BT2  procediment judicial  
RT  petició de decisió prejudicial CE  

qüestió txetxena  
USE  qüestió de Txetxènia (0816) 

qüestions monetàries internacionals, Grup dels 
Vint-i-quatre sobre  
USE  Grup dels Vint-i-quatre (7621) 

qüestor  
MT  0421 parlament  
UF  Junta de Qüestors  
BT1  mesa del parlament  

BT2  composició del parlament  
RT  qüestor PE  

qüestor del Parlament Europeu  
USE  qüestor PE (1006) 

qüestor PE  
MT  1006 institucions de la Unió Europea i funció 

pública europea  
UF  qüestor del Parlament Europeu  
BT1  mesa del PE  

BT2  Parlament Europeu  
BT3  institució comunitària  

RT  qüestor  

Qüestors, Conferència de Presidents i de  
USE  mesa del PE (1006) 

Qüestors, Junta de  
USE  qüestor (0421) 

químic, accident — (6811) 

químic, adob — (5626) 

químic, agent  
USE  producte químic (6811) 

químic, alcohol — (6811) 

químic, compost — (6811) 

químic, element — (6811) 

químic inorgànic, producte — (6811) 

químic mineral, producte  
USE  producte químic inorgànic (6811) 

químic orgànic, producte — (6811) 

químic, procés — (6411) 

químic, producte — (6811) 

químic, residu — (5216) 

química  
MT  3606 ciències naturals i aplicades  
BT1  ciències físiques  
NT1  bioquímica  

NT2  enzim  
NT1  electroquímica  
NT1  fotoquímica  
NT1  química analítica  
RT  compost mineral  
RT  geoquímica  
RT  indústria química  
RT  petroquímica  
RT  producte químic  
RT  química alimentària  
RT  química del sòl  
RT  química industrial  
RT  química nuclear  

química alimentària  
MT  6031 indústria agroalimentària  
BT1  indústria agroalimentària  
RT  additiu alimentari  
RT  legislació alimentària  
RT  química  
RT  tecnologia alimentària  

química, anàlisi  
USE  química analítica (3606) 

química analítica  
MT  3606 ciències naturals i aplicades  
UF  anàlisi electrolítica  
UF  anàlisi química  
UF  anàlisi volumètrica  
UF  centrifugació  
UF  conductometria  
UF  cromatografia  
UF  fotometria  
UF  prova química  
BT1  química  

BT2  ciències físiques  
RT  anàlisi qualitativa  
RT  anàlisi quantitativa  

química, arma — (0821) 

química bàsica, indústria — (6811) 

química cel·lular  
USE  citologia (3606) 

química, contaminació — (5216) 

química del carboni  
MT  6611 indústries carbonera i minera  
BT1  indústria carbonera  
RT  química industrial  

química del sòl  
SN  Part de la ciència del sòl que tracta de la com-

posició, les propietats i les reaccions químiques 
del sòl.  

MT  3606 ciències naturals i aplicades  
BT1  ciència del sòl  

BT2  ciències de la terra  
RT  química  

química del sòl, correcció  
USE  adob del sòl (5621) 

química, fibra  
USE  tèxtil sintètic (6841) 

química, indústria — (6811) 

química industrial  
MT  3606 ciències naturals i aplicades  
BT1  ciències aplicades  
RT  indústria química  
RT  química  
RT  química del carboni  

química, nomenclatura  
USE  producte químic (6811) 

química nuclear  
MT  6621 indústries nuclear i elèctrica  
UF  isòtop radioactiu  
UF  radioactivació  
UF  radioelement  
UF  radioisòtop  
BT1  tecnologia nuclear  

BT2  indústria nuclear  
RT  física nuclear  
RT  química  

química, producció  
USE  indústria química (6811) 

química, prova  
USE  química analítica (3606) 

química, reacció  
USE  procés químic (6411) 

química, sal — (6811) 

química, substància  
USE  producte químic (6811) 

Químics, Agència Europea de Substàncies i 
Preparats — (1006) 

Químiques, Organització per a la Prohibició 
d’Armes — (7621) 

quincalleria  
USE  ferreria (6816) 

quincalleria, article de  
USE  ferreria (6816) 

*quiniela  
*USE  joc d’atzar (2826) 

*Quintí de Mediona, Sant  — (7211+9999) 

quiropràctic  
USE  professió mèdica paral·lela (2841) 

quirúrgic, instrumental  
USE  material medicoquirúrgic (2841) 

quirúrgic, material  
USE  material medicoquirúrgic (2841) 

quirúrgica, intervenció  
USE  cirurgia (2841) 

quirúrgica, operació  
USE  cirurgia (2841) 

*Quirze de Besora, Sant  — (7211+9999) 

*Quirze del Vallès, Sant  — (7211+9999) 
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*quística, fibrosi   
*USE  malaltia congènita (2841) 

quitrà  
USE  producte petrolífer (6616) 

quocient electoral  
SN  Nombre de vots o proporció dels sufragis eme-

sos per poder obtenir un escó en un sistema de 
representació proporcional.  

MT  0416 procediment electoral i sistema de votació  
UF  llindar electoral  
BT1  repartiment d’escons  

BT2  escó parlamentari  
RT  representació proporcional  

quòrum  
MT  0426 treballs parlamentaris  
UF  comprovació de quòrum  
BT1  votació parlamentària  

BT2  procediment parlamentari  

quòrum, comprovació de  
USE  quòrum (0426) 

quota agrària  
MT  5611 producció i estructures agràries  
UF  quota lletera  
BT1  regulació de la producció agrícola  
RT  producció agrícola  
RT  producció lletera  
RT  quota de pesca  
RT  quota de producció  
RT  reforma de la PAC  

quota aranzelària  
USE  contingent aranzelari (2011) 

quota de captura  
USE  quota de pesca (5641) 

quota de contaminació  
USE  permís de contaminació negociable (5206) 

quota de finançament comunitari  
SN  Tant per cent de finançament a càrrec dels ins-

truments financers de la Comunitat.  
MT  1021 finances comunitàries  
UF  nivell de finançament comunitari  
UF  tant per cent de finançament comunitari  
UF  taxa de finançament comunitari  
BT1  principi d’addicionalitat  

BT2  règim comunitari de finançament  
BT3  finançament comunitari  

RT  condicions de l’ajuda  

quota de la seguretat social  
USE  cotització social (2836) 

quota de mercat  
USE  repartiment del mercat (4031) 

quota de pesca  
MT  5641 pesca  
UF  pla de pesca  
UF  quota de captura  
BT1  política pesquera  
RT  quota agrària  

quota de producció  
MT  6406 producció  
UF  limitació de la producció  
UF  reducció de la producció  
UF  restricció de la producció  
BT1  política de producció  
RT  quota agrària  

quota de transport  
MT  4806 política de transports  
UF  contingent bilateral  
BT1  reglamentació del transport  

quota lletera  
USE  quota agrària (5611) 

quota mediambiental  
USE  permís de contaminació negociable (5206) 

(R), Corea  
USE  Corea del Sud (7226+7231) 

ràbia  
MT  5631 activitat agropecuària  
BT1  malaltia animal  

BT2  sanitat animal  
RT  zoonosi  

*Rabós  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Empordà  

racial, conflicte — (1236) 

racial, dessegregació  
USE  discriminació racial (1236) 

racial, discriminació — (1236) 

racial, igualtat  
USE  discriminació racial (1236) 

racial, segregació  
USE  discriminació racial (1236) 

racional de l’energia, utilització  
USE  estalvi d’energia (6606) 

racionalització  
USE  tècnica de gestió (4021) 

racionalització de la PAC  
USE  reforma de la PAC (5606) 

racionalització de les decisions pressupostàries  
USE  opció pressupostària (2436) 

racisme  
MT  1236 drets i llibertats  
UF  antiracisme  
UF  lluita contra el racisme  
BT1  discriminació racial  

BT2  lluita contra la discriminació  
RT  Agència dels Drets Fonamentals de la Unió Eu-

ropea  
RT  integració dels migrants  
RT  moviment contra el racisme  

Racisme i la Xenofòbia (OERX EUMC), Observa-
tori Europeu del  
USE  Agència dels Drets Fonamentals de la Unió 

Europea (1006) 

racisme, lluita contra el  
USE  racisme (1236) 

racisme, moviment contra el — (0431) 

raça bovina  
USE  boví (5626) 

radar, pantalla de  
USE  pantalla (3236) 

radi  
USE  matèria radioactiva (6621) 

radiació, aparell de — (6826) 

radiació atòmica  
USE  radioactivitat (6621) 

radiació còsmica  
USE  radiació ionitzant (3606) 

radiació de microones  
USE  radiació no ionitzant (5216) 

radiació de telèfon mòbil  
USE  radiació no ionitzant (5216) 

radiació, dosi de  
USE  radiobiologia (3606) 

radiació electromagnètica  
USE  pertorbació electromagnètica (5216) 

radiació ionitzant  
MT  3606 ciències naturals i aplicades  
UF  partícules alfa  
UF  partícules beta  
UF  radiació còsmica  
UF  raigs gamma  
UF  raigs X  
BT1  ciències físiques  
RT  contaminació radioactiva  
RT  radiació no ionitzant  
RT  radioactivitat  
RT  radiobiologia  
RT  radioprotecció  

radiació làser  
USE  radiació no ionitzant (5216) 

radiació no ionitzant  
MT  5216 deterioració del medi ambient  
UF  radiació de microones  
UF  radiació de telèfon mòbil  
UF  radiació làser  
UF  radiació UV  
UF  ultraviolada  
BT1  pertorbació electromagnètica  

BT2  agent nociu  
RT  radiació ionitzant  

radiació, protecció contra la  
USE  radioprotecció (6621) 

radiació solar  
USE  energia solar (6626) 
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radiació UV  
USE  radiació no ionitzant (5216) 

radiacions, aparell generador de  
USE  aparell de radiació (6826) 

radiacions, efecte de les  
USE  radiobiologia (3606) 

radiacions, sensibilitat a les  
USE  radiobiologia (3606) 

radical, dreta  
USE  extrema dreta (0411) 

radical, esquerra  
USE  extrema esquerra (0411) 

radical, partit — (0411) 

radicalisme d’esquerres  
USE  esquerranisme (0406) 

ràdio, aparell de — (3226) 

ràdio comercial  
USE  mitjà de comunicació comercial (3226) 

ràdio educativa  
USE  ensenyament a distància (3206) 

ràdio, emissor de  
USE  aparell de ràdio (3226) 

ràdio, emissor-receptor de  
USE  aparell de ràdio (3226) 

ràdio, freqüència de  
USE  banda de freqüències (3226) 

ràdio lliure  
USE  mitjà de comunicació local (3226) 

ràdio local  
USE  mitjà de comunicació local (3226) 

ràdio privada  
USE  mitjà de comunicació privat (3226) 

ràdio, programa de  
USE  programa audiovisual (3226) 

ràdio, receptor de  
USE  aparell de ràdio (3226) 

radioactiu, abocament d’efluent  
USE  efluent radioactiu (5216) 

radioactiu, accident  
USE  accident nuclear (6621) 

radioactiu, efluent — (5216) 

radioactiu, isòtop  
USE  química nuclear (6621) 

*radioactiu, parallamps  — (5216) 

radioactiu, residu — (5216) 

radioactiu, risc  
USE  accident nuclear (6621) 

radioactiva, contaminació — (5216) 

radioactiva, matèria — (6621) 

radioactiva, substància  
USE  matèria radioactiva (6621) 

radioactivació  
USE  química nuclear (6621) 

radioactivitat  
MT  6621 indústries nuclear i elèctrica  
UF  radiació atòmica  
BT1  seguretat nuclear  

BT2  indústria nuclear  
RT  contaminació radioactiva  
RT  matèria radioactiva  
RT  radiació ionitzant  
RT  residu radioactiu  

radiobiologia  
MT  3606 ciències naturals i aplicades  
UF  dosi de radiació  
UF  efecte de les radiacions  
UF  sensibilitat a les radiacions  
BT1  biologia  

BT2  ciències biològiques  
RT  radiació ionitzant  
RT  radioprotecció  

radiodiagnosi  
USE  diagnosi mèdica (2841) 

radiodifusió  
MT  3226 comunicació  
UF  emissió radiofònica  
BT1  mitjà de comunicació de masses  

BT2  mitjà de comunicació  
RT  aparell de ràdio  
RT  indústria de programes  
RT  Unió Europea de Radiodifusió  

radiodifusió escolar  
USE  ensenyament a distància (3206) 

Radiodifusió, Unió Europea de — (7611) 

radioelement  
USE  química nuclear (6621) 

radiofònica, emissió  
USE  radiodifusió (3226) 

radiografia  
USE  diagnosi mèdica (2841) 

radioisòtop  
USE  química nuclear (6621) 

radioprotecció  
MT  6621 indústries nuclear i elèctrica  
UF  protecció contra la radiació  
BT1  seguretat nuclear  

BT2  indústria nuclear  
RT  radiació ionitzant  
RT  radiobiologia  
RT  residu radioactiu  
RT  seguretat en el treball  

radiotelèfon  
USE  telecomunicació sense fils (3226) 

radioteràpia  
USE  medicina nuclear (2841) 

radiotoxicologia  
USE  toxicologia (2841) 

radó  
USE  gas rar (6811) 

raigs, aparell de  
USE  aparell de radiació (6826) 

raigs gamma  
USE  radiació ionitzant (3606) 

raigs làser, física dels — (3606) 

raigs X  
USE  radiació ionitzant (3606) 

raïm  
MT  6006 productes d’origen vegetal  
UF  raïm de taula  
BT1  fruit  
RT  edulcoració  
RT  producte dessecat  
RT  vi  
RT  vinificació  
RT  vinya  
RT  viticultura  

raïm de taula  
USE  raïm (6006) 

raïm, most de  
USE  producte a base de fruita (6026) 

raïm, producció de  
USE  viticultura (5631) 

raió  
USE  tèxtil sintètic (6841) 

*Rajadell  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Bages  

rajola  
USE  revestiment del terra (6831) 

ram de l’hostaleria  
USE  indústria hotelera (2826) 

ramader  
USE  agricultor (5616) 

ramader, cens  
USE  bestiar (5626) 

ramader, producte  
USE  producte d’origen animal (6011) 

ramader, renda del  
USE  renda de l’agricultor (5616) 

ramadera, reconversió — (5611) 
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ramaderia  
USE  sector agrari (1621) 

ramaderia, situació de la  
USE  situació de l’agricultura (5606) 

ramaders, cooperativa de  
USE  cooperativa agrícola (5616) 

ramat  
USE  bestiar (5626) 

*Ramis, Sant Julià de  — (7211+9999) 

*Ramon, Sant  — (7211+9999) 

rampa d’elevació  
USE  ascensor (6831) 

rampa de llançament  
USE  instal·lació de llançament (4826) 

rampa per a minusvàlids  
USE  mitjans per a discapacitats (2826) 

ranci, vi  
USE  vi alcoholitzat (6021) 

raó de matèria, competència per  
USE  competència per matèria (1226) 

raó social  
MT  4006 organització de l’empresa  
BT1  vida de l’empresa  

raons de nacionalitat, discriminació per — 
(1236) 

ràpid, reactor  
USE  reactor nuclear (6621) 

ràpid, transport — (4811) 

ràpida, força de reacció — (0821) 

ràpida, mètode de lectura — (4406) 

ràpids, reactor de neutrons  
USE  reactor nuclear (6621) 

ràpids, reactor regenerador de neutrons  
USE  reactor regenerador (6621) 

rapinyaire, ocell  
USE  ocell (5211) 

*Ràpita, Sant Carles de la  — (7211+9999) 

rapte  
USE  segrest de persones (1216) 

rar, gas — (6811) 

*rara, malaltia  — (2841) 

Ras al-Khaymah  
USE  Unió dels Emirats Àrabs (7226+7231+7236) 

rasclada  
USE  preparació del sòl (5621) 

*Rasquera  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Ribera d’Ebre  

ratificació d’un acord  
SN  Aprovació per un estat d’un acord que el vincula 

en l’àmbit internacional.  
MT  0806 política internacional  
UF  celebració d’un acord  
UF  celebració d’un tractat  
UF  conclusió d’un acord  
UF  conclusió d’un tractat  
UF  ratificació d’un tractat  
BT1  acord internacional  
RT  poder de ratificació  

ratificació d’un tractat  
USE  ratificació d’un acord (0806) 

ratificació, poder de — (0406) 

ràtio  
MT  1631 anàlisi econòmica  
UF  coeficient  
BT1  estadística  
RT  gestió comptable  

ratione materiae, competència  
USE  competència per matèria (1226) 

raval  
USE  zona suburbana (2846) 

rave  
USE  hortalissa d’arrel (6006) 

Razgrad, regió de — (7211) 

RD Alemanya  
USE  Alemanya RDA (7236) 

RDA  
USE  Alemanya RDA (7236) 

RDA, Alemanya — (7236) 

RDA, antiga  
USE  Alemanya RDA (7236) 

RDP, antic Iemen  
USE  Iemen (7226+7231+7236) 

reacció química  
USE  procés químic (6411) 

reacció ràpida, força de — (0821) 

reactivació de la inversió  
USE  promoció d’inversions (2426) 

reactivació econòmica  
SN  Política que intenta donar un nou impuls a l’ac-

tivitat econòmica que es troba en una fase de 
recessió o d’estancament.  

MT  1606 política econòmica  
UF  rellançament de l’economia  
BT1  política econòmica  
RT  iniciativa de creixement europeu  

RT  recuperació econòmica  

reactor atòmic  
USE  reactor nuclear (6621) 

reactor d’aigua  
USE  reactor nuclear (6621) 

reactor d’aigua a pressió  
USE  reactor nuclear (6621) 

reactor d’aigua en ebullició  
USE  reactor nuclear (6621) 

reactor d’aigua lleugera  
USE  reactor nuclear (6621) 

reactor d’aigua pesant  
USE  reactor nuclear (6621) 

reactor de fusió  
USE  reactor nuclear (6621) 

reactor de neutrons ràpids  
USE  reactor nuclear (6621) 

reactor de potència  
USE  reactor nuclear (6621) 

reactor moderat per aigua  
USE  reactor nuclear (6621) 

reactor nuclear  
MT  6621 indústries nuclear i elèctrica  
UF  pila atòmica  
UF  reactor atòmic  
UF  reactor d’aigua  
UF  reactor d’aigua a pressió  
UF  reactor d’aigua en ebullició  
UF  reactor d’aigua lleugera  
UF  reactor d’aigua pesant  
UF  reactor de fusió  
UF  reactor de neutrons ràpids  
UF  reactor de potència  
UF  reactor moderat per aigua  
UF  reactor ràpid  
UF  reactor refrigerat per gas  
UF  reactor termonuclear  
UF  reactor tèrmic  
BT1  central nuclear  
NT1  reactor regenerador  

reactor ràpid  
USE  reactor nuclear (6621) 

reactor, refredament del — (6621) 

reactor refrigerat per gas  
USE  reactor nuclear (6621) 

reactor regenerador  
MT  6621 indústries nuclear i elèctrica  
UF  reactor regenerador de neutrons ràpids  
UF  reactor supergenerador  
BT1  reactor nuclear  

BT2  central nuclear  

reactor regenerador de neutrons ràpids  
USE  reactor regenerador (6621) 

reactor, seguretat del  
USE  seguretat nuclear (6621) 
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reactor supergenerador  
USE  reactor regenerador (6621) 

reactor tèrmic  
USE  reactor nuclear (6621) 

reactor termonuclear  
USE  reactor nuclear (6621) 

readaptació professional  
USE  reconversió professional (4406) 

reagrupament familiar  
USE  migració familiar (2811) 

reajust ministerial  
MT  0431 vida política i seguretat pública  
BT1  crisi política  

BT2  política  
RT  Govern  

*Real, Ciudad  — (7211) 

real, dipòsit  
USE  dipòsit duaner (2011) 

real, impost — (2446) 

realisme  
MT  0406 marc polític  
BT1  ideologia política  

realitat virtual  
SN  Realitat obtinguda amb l’enregistrament i el trac-

tament de dades en tres dimensions que perme-
tin donar il·lusió de realitat.  

MT  3236 informàtica i tractament de dades  
BT1  informàtica  

reals, drets  
USE  propietat de béns (1211) 

reanimació econòmica  
USE  recuperació econòmica (1611) 

rearmament  
MT  0821 defensa  
BT1  política de defensa  
RT  desarmament  

reassegurança  
SN  Contracte pel qual un assegurador pren a càrrec 

seu totalment o parcialment un risc que ja co-
breix un altre assegurador.  

MT  2431 assegurances  
BT1  assegurança  

rebaixa fiscal  
USE  deducció fiscal (2446) 

rebaixa sobre el preu  
USE  preu reduït (2451) 

rebaixa, venda amb — (2031) 

rebaixes  
USE  venda amb rebaixa (2031) 

rebaixes, liquidació amb  
USE  venda amb rebaixa (2031) 

rebel·lia  
USE  insubmissió (0821) 

rebel·lia juvenil  
USE  descontentament juvenil (2826) 

reblochon  
USE  formatge de pasta semidura (6016) 

*rebuig  
*USE  residu (5216) 

rebuig agrícola  
USE  residu agrícola (5216) 

rebuig d’escorxador  
USE  residu agrícola (5216) 

rebuig d’oferta  
MT  4031 competència  
BT1  restricció de la competència  

rebuig de la llei  
USE  aprovació de la llei (0426) 

rebuig del pressupost  
MT  2441 pressupost  
BT1  procediment pressupostari  
NT1  dotzè provisional  

rebuig industrial  
USE  residu industrial (5216) 

rebuig metàl·lic  
USE  residu industrial (5216) 

rebuigs, eliminació de  
USE  eliminació de residus (5206) 

rebutjat, peix — (5641) 

rec, canal de  
USE  ordenació hidroagrícola (5621) 

recanvi, peça de  
USE  peça solta (6821) 

recaptació d’impostos  
MT  2446 fiscalitat  
UF  acreditació de l’impost  
UF  cobrament de l’impost  
UF  ingrés fiscal  
UF  meritació de l’impost  
UF  recaptació fiscal  
UF  recaptació tributària  
UF  recaptador d’impostos  
UF  recaptador tributari  
BT1  fiscalitat  

recaptació en origen  
USE  retenció (4421) 

recaptació fiscal  
USE  recaptació d’impostos (2446) 

recaptació tributària  
USE  recaptació d’impostos (2446) 

recaptador d’impostos  
USE  recaptació d’impostos (2446) 

recaptador tributari  
USE  recaptació d’impostos (2446) 

recàrrec en el preu  
USE  sobrepreu (2451) 

recepció d’emissions, lliure  
USE  lliure circulació de programes (3226) 

recepta, medicament sense  
USE  medicament de venda lliure (2841) 

receptor  
USE  telecomunicació sense fils (3226) 

receptor d’ajuda, país  
USE  beneficiari de l’ajuda (0811) 

receptor de ràdio  
USE  aparell de ràdio (3226) 

receptor de televisió  
USE  aparell de televisió (3226) 

recerca comparativa  
USE  anàlisi comparativa (6416) 

recerca de feina  
USE  demanda d’ocupació (4411) 

recerca documental  
MT  3221 documentació  
UF  investigació documental  
BT1  documentació  
RT  consulta d’informació  
RT  font d’informació  

Recerca Espacial, Organització Europea de  
USE  Agència Espacial Europea (7611) 

recerca, motor de — (3226) 

recessió econòmica  
MT  1611 creixement econòmic  
UF  contracció econòmica  
UF  crisi econòmica  
UF  depressió econòmica  
UF  desacceleració de l’economia  
BT1  cicle econòmic  
RT  acomiadament per causes econòmiques  
RT  atur conjuntural  
RT  atur tècnic  
RT  pla anticrisi  
RT  política d’austeritat  

reciclat, producte — (6806) 

reciclatge de capitals  
MT  2421 lliure circulació de capitals  
BT1  moviment de capitals  

BT2  lliure circulació de capitals  
NT1  blanqueig de diners  

reciclatge de coneixements  
USE  reciclatge professional (4406) 

reciclatge de deixalles  
USE  reciclatge de residus (5206) 

reciclatge de materials  
USE  reciclatge de residus (5206) 
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reciclatge de residus  
SN  Reintroducció directa d’un residu en el cicle de 

producció en substitució total o parcial d’una 
matèria primera nova.  

MT  5206 política del medi ambient  
UF  aprofitament de residus  
UF  reciclatge de deixalles  
UF  reciclatge de materials  
UF  recollida selectiva  
UF  recuperació de residus  
UF  reutilització de residus  
UF  transformació de residus  
UF  utilització de residus  
BT1  gestió de residus  
RT  dipòsit per producte contaminant  
RT  indústria de pasta i paper  
RT  residu de la fusta  
RT  residu no recuperable  
RT  tecnologia del reciclatge  
RT  tecnologia neta  

reciclatge professional  
SN  Formació destinada a posar al dia les habilitats 

professionals dels treballadors que han quedat 
desfasats pel que fa al progrés tècnic.  

MT  4406 ocupació  
UF  especialització professional  
UF  reciclatge de coneixements  
BT1  formació professional  
RT  qualificació obsoleta  

reciclatge, tecnologia del — (6411) 

recipient  
USE  producte d’envasament (2031) 

recipient sota pressió  
USE  equip de pressió (6821) 

recíproc, acord de crèdit  
USE  crèdit creuat (2406) 

recíproc, crèdit  
USE  crèdit creuat (2406) 

recíproca, assistència  
USE  assistència mútua (1231) 

recíproca, clàusula de defensa  
USE  assistència mútua (1231) 

recíproca, deure d’assistència  
USE  assistència mútua (1231) 

reciprocitat, principi de  
USE  dret d’estrangeria (1231) 

reclamació administrativa  
USE  recurs administratiu (0436) 

reclamació davant el defensor del poble CE  
USE  reclamació davant el defensor del poble eu-

ropeu (1016) 

reclamació davant el defensor del poble 
europeu  
MT  1016 construcció europea  
UF  reclamació davant el defensor del poble CE  
UF  recurs davant el defensor del poble CE  
BT1  ciutadania europea  

BT2  Europa dels ciutadans  
BT3  aprofundiment de la Unió Europea  

RT  defensor del poble europeu  
RT  recurs per responsabilitat administrativa  
RT  transparència administrativa  

reclamació davant la Comissió  
USE  denúncia davant la Comissió (1011) 

reclamació per dúmping  
USE  denúncia davant la Comissió (1011) 

reclamació per incompliment  
USE  denúncia davant la Comissió (1011) 

reclamació per infracció  
USE  denúncia davant la Comissió (1011) 

reclús  
MT  1216 dret penal  
UF  condemnat  
UF  pres  
BT1  dret penitenciari  
NT1  treball del reclús  
RT  pres polític  

reclús, treball del — (1216) 

reclusió  
USE  empresonament (1216) 

reclusió provisional  
MT  1221 justícia  
BT1  procediment penal  

BT2  procediment judicial  
RT  dret a la justícia  

recollida de dades  
MT  3236 informàtica i tractament de dades  
BT1  tractament de dades  
NT1  telecàrrega  
NT1  teledetecció  

recollida de llet  
USE  explotació lletera (5616) 

recollida selectiva  
USE  reciclatge de residus (5206) 

recol·lecció  
MT  5621 explotació agrícola del sòl  
UF  collita  
UF  messes  
BT1  tècnica de conreu  
RT  màquina recol·lectora  
RT  pèrdua de la collita  

recol·lecció lletera  
USE  explotació lletera (5616) 

recol·lectora  
USE  màquina recol·lectora (5626) 

recol·lectora, màquina — (5626) 

recol·lectora-empacadora  
USE  màquina recol·lectora (5626) 

recol·locació, ajuda a la — (4406) 

recol·locació externa  
USE  ajuda a la recol·locació (4406) 

recol·locació interna  
USE  canvi de destinació (4421) 

recomanació CE  
MT  1011 dret de la Unió Europea  
BT1  acte comunitari  
NT1  recomanació CEE  
NT1  recomanació CEEA  

recomanació CECA  
MT  1011 dret de la Unió Europea  
BT1  directiva comunitària  

BT2  acte comunitari  
RT  aproximació de legislacions  

recomanació CEE  
SN  Utilitzarem el terme en combinació amb la ins-

titució que correspongui.  
MT  1011 dret de la Unió Europea  
UF  recomanació de la Comissió  
UF  recomanació del Consell  
BT1  recomanació CE  

BT2  acte comunitari  

recomanació CEEA  
MT  1011 dret de la Unió Europea  
UF  recomanació Euratom  
BT1  recomanació CE  

BT2  acte comunitari  

recomanació de la Comissió  
USE  recomanació CEE (1011) 

recomanació del Consell  
USE  recomanació CEE (1011) 

recomanació Euratom  
USE  recomanació CEEA (1011) 

recomanació internacional  
SN  Proposta d’una organització internacional que 

no implica obligació jurídica. L’utilitzarem en 
combinació amb l’organització que correspon-
gui.  

MT  0806 política internacional  
BT1  instrument internacional  

recompte de vots  
USE  escrutini (0416) 

reconducció d’un acord  
USE  pròrroga d’un acord (0806) 

reconducció d’un tractat  
USE  pròrroga d’un acord (0806) 

reconeixement, avió de  
USE  aviació militar (0821) 

reconeixement d’estudis  
MT  3206 educació  
UF  convalidació d’estudis  
BT1  política educativa  

reconeixement d’un estat  
MT  1231 dret internacional  
UF  reconeixement de dret  
UF  reconeixement de facto  
UF  reconeixement de iure  
UF  reconeixement oficial  
BT1  dret internacional públic  
RT  relació diplomàtica  
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reconeixement de diplomes  
USE  reconeixement de títols (3206) 

reconeixement de dret  
USE  reconeixement d’un estat (1231) 

reconeixement de facto  
USE  reconeixement d’un estat (1231) 

reconeixement de fills  
USE  filiació (2806) 

reconeixement de iure  
USE  reconeixement d’un estat (1231) 

reconeixement de les qualificacions de la forma-
ció professional  
USE  reconeixement de les qualificacions profes-

sionals (4406) 

reconeixement de les qualificacions professi-
onals  
SN  Reconeixement mutu de certificats i altres títols 

que certifiquen que s’ha  conclòs la formació 
professional.  

MT  4406 ocupació  
UF  correspondència de qualificacions  
UF  reconeixement de les qualificacions de la for-

mació professional  
BT1  política comunitària d’ocupació  

BT2  política d’ocupació  
RT  formació professional  

reconeixement de títols  
MT  3206 educació  
UF  convalidació de diplomes  
UF  convalidació de títols  
UF  reconeixement de diplomes  
UF  reconeixement mutu de diplomes  
BT1  política educativa  
RT  dret d’establiment  
RT  principi de reconeixement mutu  
RT  títol d’estudis  

reconeixement diplomàtic  
USE  relació diplomàtica (0806) 

reconeixement mèdic  
MT  2841 sanitat  
BT1  medicina  

BT2  ciències mèdiques  

reconeixement mèdic pericial  
USE  examen mèdic pericial (2841) 

reconeixement mutu de diplomes  
USE  reconeixement de títols (3206) 

reconeixement mutu, principi de — (1011) 

reconeixement oficial  
USE  reconeixement d’un estat (1231) 

reconeixement òptic de caràcters  
SN  Procediment que converteix una imatge digita-

litzada per un mòdul d’escombratge o digitalit-
zador (escàner) en un text apte per tractar amb 
un programa de tractament de textos.  

MT  3221 documentació  
UF  lector òptic de caràcters  
UF  lectura òptica  
UF  OCR  

BT1  gestió electrònica de documents  
BT2  gestió de documents  
BT3  documentació  

RT  escàner  

reconstituïda, família — (2806) 

reconstituït, aliment  
USE  producte reconstituït (6026) 

reconstituït, producte — (6026) 

Reconstrucció, Agència Europea de — (1006) 

reconstrucció econòmica  
MT  1611 creixement econòmic  
UF  sanejament de l’economia  
BT1  desenvolupament econòmic  
RT  recuperació econòmica  

Reconstrucció i Desenvolupament (BIRD), Banc 
Internacional de  
USE  Banc Internacional de Reconstrucció i Fo-

ment (7606) 

Reconstrucció i Desenvolupament, Banc Euro-
peu de  
USE  BERD (7611) 

Reconstrucció i Foment, Banc Internacional 
de — (7606) 

reconversió, ajuda a la — (1606) 

reconversió de l’ocupació  
MT  4406 ocupació  
UF  transformació d’ocupació  
BT1  política d’ocupació  
RT  canvi tecnològic  
RT  reconversió industrial  

reconversió de la indústria  
USE  reconversió industrial (6806) 

reconversió de la producció  
USE  reconversió productiva (5611) 

reconversió de les empreses  
USE  reconversió industrial (6806) 

reconversió del sector industrial  
USE  reconversió industrial (6806) 

reconversió dels treballadors  
USE  reconversió professional (4406) 

reconversió econòmica  
SN  Transformació o canvi de producció que es fa 

necessari com a conseqüència de les condici-
ons econòmiques.  

MT  1606 política econòmica  
BT1  política econòmica  
RT  reconversió industrial  

reconversió hortícola  
MT  5611 producció i estructures agràries  
BT1  reconversió productiva  

BT2  política de producció agrícola  
RT  horticultura  

reconversió industrial  
MT  6806 política i estructura industrials  

UF  reconversió de la indústria  
UF  reconversió de les empreses  
UF  reconversió del sector industrial  
BT1  reorganització industrial  

BT2  política industrial  
RT  ajuda a la indústria  
RT  ajuda a la reconversió  
RT  deslocalització  
RT  reconversió de l’ocupació  
RT  reconversió econòmica  
RT  reconversió professional  

reconversió llet-carn  
MT  5611 producció i estructures agràries  
BT1  reconversió productiva  

BT2  política de producció agrícola  
RT  bestiar  

reconversió productiva  
MT  5611 producció i estructures agràries  
UF  reconversió de la producció  
BT1  política de producció agrícola  
NT1  prima per eradicació  
NT1  prima per sacrifici voluntari de bestiar  
NT1  reconversió hortícola  
NT1  reconversió llet-carn  
NT1  reconversió ramadera  
RT  ajuda a la reconversió  
RT  FEOGA Orientació  
RT  reforma agrària  
RT  regularització del mercat  
RT  subsidi d’instal·lació  

reconversió professional  
MT  4406 ocupació  
UF  readaptació professional  
UF  reconversió dels treballadors  
UF  requalificació professional  
BT1  política d’ocupació  
RT  canvi tecnològic  
RT  formació professional  
RT  reconversió industrial  

reconversió ramadera  
MT  5611 producció i estructures agràries  
BT1  reconversió productiva  

BT2  política de producció agrícola  
RT  bestiar  

recreativa, màquina  
USE  joc d’atzar (2826) 

rectangular, desbast quadrat o  
USE  lingot (6411) 

rectificatiu, pressupost — (2441) 

rector del BCE, òrgan  
USE  òrgan de decisió UE (1006) 

recuperable, bé no  
USE  bé no durador (2026) 

recuperable, residu no — (5216) 

recuperació d’energia  
MT  6606 política energètica  
UF  recuperació de l’escalfor  
BT1  estalvi d’energia  

BT2  política energètica  
RT  bomba de calor  
RT  energia renovable  
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recuperació de l’escalfor  
USE  recuperació d’energia (6606) 

recuperació de residus  
USE  reciclatge de residus (5206) 

recuperació de sòls  
USE  terra recuperada (5621) 

recuperació, dret de — (2846) 

recuperació econòmica  
SN  Fase d’expansió de l’economia després d’un pe-

ríode de recessió.  
MT  1611 creixement econòmic  
UF  reanimació econòmica  
BT1  cicle econòmic  
RT  reactivació econòmica  
RT  reconstrucció econòmica  

recuperació escolar  
USE  endarreriment escolar (3216) 

recuperada, terra — (5621) 

recurs administratiu  
SN  L’utilitzarem per a qualsevol demanda dirigida a 

una autoritat administrativa perquè s’anul·li, es 
modifiqui o es retiri una decisió adoptada per 
l’administració. No l’hem de confondre amb “re-
curs contenciós administratiu”.  

MT  0436 poder executiu i administració pública  
UF  jurisdicció administrativa  
UF  reclamació administrativa  
UF  recurs jeràrquic  
UF  tribunal administratiu  
BT1  relació administració-administrat  

BT2  administració pública  
RT  acte administratiu  
RT  recurs contenciós administratiu  

recurs alimentari  
MT  2841 sanitat  
UF  disponibilitat d’aliments  
UF  reserva alimentària  
BT1  nutrició  
RT  emmagatzematge d’aliments  
RT  estoc mundial  

recurs animal  
MT  5211 medi natural  
BT1  recurs natural  
RT  bestiar  
RT  biodiversitat  
RT  fauna  
RT  producció animal  
RT  protecció de la fauna  

recurs aquàtic  
USE  recurs hidràulic (5211) 

recurs contenciós administratiu  
SN  L’utilitzarem per als recursos adreçats a la juris-

dicció administrativa. No l’hem de confondre 
amb “recurs administratiu”.  

MT  1221 justícia  
UF  recurs de plena jurisdicció  
UF  recurs en interès de llei  
BT1  acció judicial  
NT1  recurs d’anul·lació  
NT1  recurs per responsabilitat administrativa  
RT  recurs administratiu  

recurs contenciós comunitari  
MT  1221 justícia  
UF  recurs davant el Tribunal de Justícia CE  
BT1  acció judicial  
NT1  petició de decisió prejudicial CE  
NT1  recurs d’anul·lació CE  
NT1  recurs de particulars  
NT1  recurs del personal  
NT1  recurs per incompliment  
NT1  recurs per omissió  
NT1  recurs per responsabilitat CE  
RT  incompliment del dret comunitari  

recurs contenciós electoral  
USE  contenciós electoral (0416) 

recurs d’anul·lació  
SN  Recurs adreçat a obtenir l’anul·lació d’un acte 

jurídic o d’una decisió legal o administrativa.  
MT  1221 justícia  
UF  recurs de nul·litat  
UF  recurs per incompetència  
BT1  recurs contenciós administratiu  

BT2  acció judicial  
RT  abús de poder  
RT  acte administratiu  

recurs d’anul·lació CE  
MT  1221 justícia  
BT1  recurs contenciós comunitari  

BT2  acció judicial  

recurs d’apel·lació  
USE  via de recurs (1221) 

*recurs d’empara constitucional  
*MT  1206 fonts i branques del dret  
*UF  *empara constitucional  
*BT1  control de constitucionalitat  

*BT2  Constitució  
*BT3  fonts del dret  

*RT  *garantia constitucional  

*recurs d’inconstitucionalitat  
*MT  1206 fonts i branques del dret  
*BT1  control de constitucionalitat  

*BT2  Constitució  
*BT3  fonts del dret  

recurs d’interpretació  
USE  qüestió prejudicial (1221) 

recurs davant el defensor del poble CE  
USE  reclamació davant el defensor del poble eu-

ropeu (1016) 

recurs davant el Tribunal de Justícia CE  
USE  recurs contenciós comunitari (1221) 

recurs de carència  
USE  recurs per omissió (1221) 

recurs de cassació  
USE  via de recurs (1221) 

recurs de combustibles  
USE  recurs energètic (5211) 

recurs de l’IVA  
SN  Prové de l’aplicació d’un tipus uniforme a la base 

imposable IVA de cada estat membre.  
MT  1021 finances comunitàries  

UF  ingressos per IVA  
UF  recurs financer per IVA  
BT1  recursos propis  

BT2  finançament del pressupost comunitari  
RT  IVA  

recurs de nul·litat  
USE  recurs d’anul·lació (1221) 

recurs de particulars  
MT  1221 justícia  
BT1  recurs contenciós comunitari  

BT2  acció judicial  

recurs de plena jurisdicció  
USE  recurs contenciós administratiu (1221) 

recurs de revisió  
USE  via de recurs (1221) 

recurs del mar  
USE  recurs marí (5211) 

recurs del personal  
MT  1221 justícia  
UF  recurs dels funcionaris  
BT1  recurs contenciós comunitari  

BT2  acció judicial  
RT  funcionari europeu  

recurs del sòl  
MT  5211 medi natural  
BT1  recurs natural  
RT  assignació de terres  
RT  ciència del sòl  
RT  millora del sòl  

recurs dels funcionaris  
USE  recurs del personal (1221) 

recurs, dret de  
USE  dret de litigar (1221) 

recurs econòmic  
MT  1611 creixement econòmic  
BT1  condició econòmica  
RT  recurs natural  

recurs en interès de llei  
USE  recurs contenciós administratiu (1221) 

recurs energètic  
MT  5211 medi natural  
UF  recurs de combustibles  
BT1  recurs natural  
RT  combustible  
RT  conreu energètic  
RT  disponibilitat d’energia  
RT  localització de l’energia  
RT  política energètica  
*RT  subministrament de gas  

recurs financer  
USE  disponibilitat monetària (2411) 

recurs financer per IVA  
USE  recurs de l’IVA (1021) 

recurs genètic  
USE  genètica (3606) 
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recurs halièutic  
MT  5641 pesca  
*UF  *recurs pesquer  
NT1  crustaci  
NT1  mol·lusc  
NT1  peix  

NT2  peix d’aigua dolça  
NT2  peix de mar  

NT1  plàncton  
NT1  planta aquàtica  

NT2  alga  
RT  producte pesquer  
RT  recurs marí  

recurs hidràulic  
MT  5211 medi natural  
UF  recurs aquàtic  
BT1  recurs natural  
RT  gestió de l’aigua  
RT  hidrologia  
RT  protecció de les aigües  
RT  subministrament d’aigua  

recurs jeràrquic  
USE  recurs administratiu (0436) 

recurs judicial  
USE  acció judicial (1221) 

recurs jurisdiccional  
USE  acció judicial (1221) 

recurs marí  
MT  5211 medi natural  
UF  recurs del mar  
BT1  recurs natural  
RT  energia de les ones  
RT  energia mareomotriu  
RT  explotació dels mars  
RT  fons marí  
RT  mar  
RT  oceanografia  
RT  oceà  
RT  pesca marítima  
RT  petroli marí  
RT  protecció de les aigües  
RT  recurs halièutic  

recurs miner  
USE  recurs mineral (5211) 

recurs mineral  
MT  5211 medi natural  
UF  recurs miner  
BT1  recurs natural  
RT  indústria minera  
RT  mineralogia  
RT  petroli  
RT  producte miner  
RT  prospecció minera  

recurs mineral submarí  
MT  5211 medi natural  
UF  fosforita  
UF  nòdul polimetàl·lic  
BT1  recurs natural  
RT  explotació dels fons marins  
RT  perforació al mar  
RT  prospecció minera  

recurs natural  
MT  5211 medi natural  
NT1  recurs animal  
NT1  recurs del sòl  
NT1  recurs energètic  
NT1  recurs hidràulic  
NT1  recurs marí  
NT1  recurs mineral  
NT1  recurs mineral submarí  
NT1  recurs renovable  
NT1  recurs vegetal  
RT  conservació de recursos  
RT  gestió de recursos  
RT  recurs econòmic  

recurs no renovable  
USE  recurs renovable (5211) 

recurs per incompetència  
USE  recurs d’anul·lació (1221) 

recurs per incompliment  
SN  Procediment contra els estats que no complei-

xen les obligacions derivades dels tractats ni dels 
reglaments comunitaris.  

MT  1221 justícia  
UF  recurs per incompliment d’un estat  
UF  recurs per infracció  
BT1  recurs contenciós comunitari  

BT2  acció judicial  
RT  denúncia davant la Comissió  
RT  procediment CE per infracció  

recurs per incompliment d’un estat  
USE  recurs per incompliment (1221) 

recurs per infracció  
USE  recurs per incompliment (1221) 

recurs per omissió  
SN  Procediment contra el Consell o la Comissió 

quan s’abstenen de decidir en afers de la seva 
competència.  

MT  1221 justícia  
UF  recurs de carència  
UF  recurs per omissió comunitària  
BT1  recurs contenciós comunitari  

BT2  acció judicial  
RT  negligència criminal  

recurs per omissió comunitària  
USE  recurs per omissió (1221) 

recurs per responsabilitat administrativa  
MT  1221 justícia  
BT1  recurs contenciós administratiu  

BT2  acció judicial  
RT  reclamació davant el defensor del poble europeu  
RT  responsabilitat administrativa  

recurs per responsabilitat CE  
MT  1221 justícia  
BT1  recurs contenciós comunitari  

BT2  acció judicial  

*recurs pesquer  
*USE  recurs halièutic (5641) 

recurs prejudicial CE  
USE  petició de decisió prejudicial CE (1221) 

recurs, quart  
USE  contribució PNB (1021) 

recurs renovable  
MT  5211 medi natural  
UF  recurs no renovable  
BT1  recurs natural  
RT  energia renovable  
RT  exhauriment de recursos  

recurs vegetal  
MT  5211 medi natural  
BT1  recurs natural  
RT  biodiversitat  
RT  protecció de la flora  

recurs, via de — (1221) 

recursos addicionals  
MT  2441 pressupost  
BT1  finançament del pressupost  

recursos, assignació de — (1606) 

recursos, avaluació de — (5206) 

recursos, conservació de — (5206) 

recursos electorals  
USE  verificació de l’escrutini (0416) 

recursos, estimació de  
USE  avaluació de recursos (5206) 

recursos, exhauriment de — (5206) 

recursos, explotació de — (5206) 

recursos, gestió de — (5206) 

recursos humans  
USE  personal (4421) 

recursos humans, gestió de  
USE  administració del personal (4421) 

recursos intel·lectuals  
USE  capital intel·lectual (4021) 

recursos, inventari de  
USE  avaluació de recursos (5206) 

*recursos pedagògics, centre de   
*USE  *servei educatiu (3216) 

recursos pesquers, conservació de  
USE  conservació de la pesca (5641) 

recursos pesquers, gestió de  
USE  gestió de la pesca (5641) 

recursos pressupostaris  
MT  2441 pressupost  
UF  ingrés pressupostari  
UF  ingrés públic  
BT1  finançament del pressupost  
RT  avaluació pressupostària  
RT  despesa pressupostària  
RT  fiscalitat  
RT  ingrés  
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recursos propis  
SN  Ingressos fiscals destinats a la Unió Europea per 

finançar les seves despeses i que no han d’ex-
cedir el PNB comunitari. Comprenen exaccions 
agrícoles, drets de duana, el recurs IVA, les co-
titzacions del sucre i la isoglucosa i lescontri-
bucions PNB.  

MT  1021 finances comunitàries  
UF  ingressos comunitaris  
UF  recursos propis CE  
BT1  finançament del pressupost comunitari  
NT1  contribució PNB  
NT1  cotització sucre  
NT1  drets de l’ADC  
NT1  exacció agrícola  
NT1  recurs de l’IVA  
RT  aranzel duaner comú  
RT  autonomia financera  
RT  IVA  
RT  ingrés  

recursos propis CE  
USE  recursos propis (1021) 

recursos, prospecció de  
USE  avaluació de recursos (5206) 

recursos, protecció dels  
USE  conservació de recursos (5206) 

recursos, sobreexplotació de — (5206) 

recursos, substitució de — (5206) 

recursos, valoració de  
USE  avaluació de recursos (5206) 

recusació  
SN  El combinarem amb “jutge no professional” (re-

cusació d’un membre d’un jurat), “testimoni” 
(recusació d’un testimoni) o “jutge” (recusació 
d’un jutge).  

MT  1221 justícia  
UF  impugnació d’un testimoni  
UF  impugnació d’una testificació  
UF  recusació d’un àrbitre  
UF  recusació d’un jutge  
UF  recusació d’un jutge no professional  
UF  recusació d’un membre d’un jurat  
UF  recusació d’un testimoni  
BT1  procediment judicial  
RT  error judicial  
RT  jutge  
RT  jutge no professional  

recusació d’un àrbitre  
USE  recusació (1221) 

recusació d’un jutge  
USE  recusació (1221) 

recusació d’un jutge no professional  
USE  recusació (1221) 

recusació d’un membre d’un jurat  
USE  recusació (1221) 

recusació d’un testimoni  
USE  recusació (1221) 

redacció de la llei  
USE  redacció legislativa (0426) 

redacció legislativa  
SN  L’utilitzarem per indexar els documents que trac-

ten de la qualitat lingüística i legislativa d’una 
llei.  

MT  0426 treballs parlamentaris  
UF  qualitat legislativa de la llei  
UF  qualitat lingüística de la llei  
UF  redacció de la llei  
BT1  procediment legislatiu  

redacció resumida  
USE  resum (3221) 

redacció, tècniques de — (4406) 

redescompte  
SN  Operació per la qual un banc central descomp-

ta efectes presentats per un altre banc i que ja 
ha descomptat.  

MT  2416 institucions financeres i de crèdit  
UF  tipus de redescompte  
BT1  política creditícia  
RT  mercat lliure  

redescompte, tipus de  
USE  redescompte (2416) 

redistribució de la renda  
MT  1626 comptabilitat nacional  
BT1  renda  
RT  assignació de recursos  
RT  fiscalitat  
RT  política de rendes  
RT  seguretat social  

reducció aranzelària  
MT  2011 política aranzelària  
UF  reducció de l’aranzel duaner  
UF  reducció dels drets de duana  
BT1  política aranzelària  
RT  alliberament dels intercanvis  

reducció d’armes estratègiques, Converses so-
bre la  
USE  acord START (0816) 

reducció de capital  
USE  ampliació de capital (4006) 

reducció de deixalles, tecnologia de  
USE  tecnologia neta (6411) 

reducció de forces  
MT  0816 equilibri internacional  
UF  acord MBFR  
UF  desmilitarització  
UF  MBFR  
UF  reducció mútua i equilibrada de forces  
BT1  desarmament  

BT2  seguretat internacional  

reducció de l’aranzel duaner  
USE  reducció aranzelària (2011) 

reducció de la base imposable  
USE  deducció fiscal (2446) 

reducció de la capa d’ozó  
USE  contaminació estratosfèrica (5216) 

*reducció de la capacitat visual  
*USE  malaltia ocular (2841) 

reducció de la contaminació  
USE  lluita contra la contaminació (5206) 

reducció de la pena  
MT  1216 dret penal  
UF  condonació de la pena  
BT1  execució de la pena  

BT2  sanció penal  
RT  penedit  

reducció de la producció  
USE  quota de producció (6406) 

reducció de la setmana laboral  
MT  4416 condicions i organització del treball  
BT1  regulació de l’horari de treball  

BT2  organització del treball  

reducció de les emissions de gas  
MT  5206 política del medi ambient  
UF  Protocol de Kyoto  
BT1  grau de contaminació  

BT2  control de la contaminació  
BT3  lluita contra la contaminació  

RT  efecte hivernacle  

reducció de salaris  
MT  4421 administració i remuneració del personal  
UF  baixa de salaris  
BT1  política salarial  
RT  política d’austeritat  
RT  reducció del temps de treball  

reducció del deute  
MT  2406 relacions monetàries  
BT1  deute exterior  

BT2  finances internacionals  
RT  amortització del deute  

reducció del mineral  
USE  tractament del mineral (6611) 

reducció del personal  
USE  supressió d’ocupació (4406) 

reducció del preu  
USE  preu reduït (2451) 

reducció del temps de treball  
MT  4416 condicions i organització del treball  
BT1  jornada de treball  

BT2  organització del treball  
RT  reducció de salaris  
RT  treball compartit  

reducció dels controls  
USE  simplificació de les formalitats (2011) 

reducció dels drets de duana  
USE  reducció aranzelària (2011) 

reducció mútua i equilibrada de forces  
USE  reducció de forces (0816) 

reduïda, persona amb mobilitat  
USE  discapacitat físic (2826) 

reduïda, tarifa  
USE  preu reduït (2451) 

reduït, contingent de dret  
USE  contingent aranzelari (2011) 
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reduït, préstec a tipus  
USE  bonificació d’interessos (2416) 

reduït, preu — (2451) 

reduït, venda a preu  
USE  venda amb rebaixa (2031) 

reembors  
MT  2416 institucions financeres i de crèdit  
UF  modalitat de reembors  
*UF  *reemborsament  
UF  sol·licitud de reembors  
UF  transferència reemborsable  
BT1  emprèstit  

BT2  crèdit  

reembors de drets aranzelaris  
USE  reembors de drets duaners (2011) 

reembors de drets duaners  
MT  2011 política aranzelària  
UF  devolució de drets de duana  
UF  drawback  
UF  reembors de drets aranzelaris  
UF  reintegrament de drets de duana  
BT1  política aranzelària  
RT  desgravació a l’exportació  

reembors, modalitat de  
USE  reembors (2416) 

reembors, sol·licitud de  
USE  reembors (2416) 

reemborsable, transferència  
USE  reembors (2416) 

*reemborsament  
*USE  reembors (2416) 

reemborsament d’ajudes  
MT  1606 política econòmica  
UF  reemborsament d’ajudes comunitàries  
UF  reemborsament de subvencions  
UF  reemborsament del suport comunitari  
BT1  suport econòmic  

reemborsament d’ajudes comunitàries  
USE  reemborsament d’ajudes (1606) 

reemborsament de subvencions  
USE  reemborsament d’ajudes (1606) 

reemborsament del suport comunitari  
USE  reemborsament d’ajudes (1606) 

reemplaçament de la població  
USE  reemplaçament generacional (2816) 

reemplaçament generacional  
SN  Procés de renovació pel qual una població re-

emplaça amb naixements les pèrdues per cau-
sa de mort.  

MT  2816 demografia i població  
UF  reemplaçament de la població  
UF  renovació generacional  
BT1  dinàmica de la població  

reentrada de capçals múltiples, vehicle de  
USE  míssil teledirigit (0821) 

reenviament prejudicial  
USE  petició de decisió prejudicial CE (1221) 

reescalfament del clima  
USE  canvi climàtic (5211) 

reestructuració, ajuda a la — (1606) 

reestructuració de la producció  
USE  política de producció (6406) 

reestructuració de la propietat rústica  
USE  ordenació de la propietat rústica (5616) 

reestructuració industrial  
MT  6806 política i estructura industrials  
UF  canvi industrial  
UF  pla de reestructuració  
BT1  reorganització industrial  

BT2  política industrial  
RT  ajuda a la indústria  
RT  ajuda a la reestructuració  
RT  ajuda a les empreses  
RT  canvi de destinació  
RT  supressió d’ocupació  

reestructuració, pla de  
USE  reestructuració industrial (6806) 

reexportació  
MT  2016 intercanvis econòmics  
BT1  exportació  

BT2  intercanvi comercial  
RT  admissió temporal  
RT  perfeccionament actiu  

Referència, Institut de Mesures i Materials de  
USE  Centre Comú d’Investigació (1006) 

referència, obra de — (3221) 

referència, preu de — (2451) 

referèndum  
SN  Consulta als ciutadans que expressen amb el vot 

l’aprovació o el rebuig a una mesura proposada 
pel poder executiu, quan es tracta de decisions 
polítiques d’especial transcendència.  

MT  0416 procediment electoral i sistema de votació  
BT1  sistema electoral  
RT  arbitratge polític  
RT  autodeterminació  
RT  democràcia directa  
RT  dret constitucional  

refinació del petroli  
MT  6616 indústria petroliera  
UF  capacitat de refinatge  
UF  cracking  
UF  craqueig  
UF  hidrocraqueig  
UF  refineria de petroli  
BT1  tecnologia petroliera  

BT2  indústria petroliera  

refinació del sucre  
MT  6036 tecnologia alimentària  
BT1  tecnologia alimentària  
RT  indústria sucrera  
RT  sucre blanc  

refinat, sucre  
USE  sucre blanc (6021) 

refinatge, capacitat de  
USE  refinació del petroli (6616) 

refineria de petroli  
USE  refinació del petroli (6616) 

refineria de sucre  
USE  indústria sucrera (6031) 

reforçada, cooperació — (1016) 

reforçada, majoria  
USE  majoria qualificada (0416) 

reforestació  
SN  Plantació, protecció i conservació dels arbres.  
MT  5636 forest  
UF  forestació  
UF  plantació d’arbres  
UF  repoblació forestal  
BT1  ordenació forestal  

BT2  política forestal  
RT  arboricultura  
RT  desforestació  
RT  plantació  

reforma administrativa  
MT  0436 poder executiu i administració pública  
BT1  organització administrativa  
RT  reforma institucional  

reforma agrària  
SN  Abasta tots els aspectes de l’activitat agrària, 

per exemple, la reforma territorial, l’estructura 
de la producció i els serveis corresponents, l’or-
denació de les zones rurals, la seguretat soci-
al, etcètera.  

MT  5606 política agrària  
UF  reforma de l’agricultura  
UF  reforma de les estructures agràries  
UF  revolució verda  
BT1  política agrària  
RT  estructura agrària  
RT  reconversió productiva  
RT  reforma territorial  

reforma constitucional  
USE  revisió de la Constitució (1206) 

reforma de l’agricultura  
USE  reforma agrària (5606) 

reforma de l’ensenyament  
MT  3216 organització de l’ensenyament  
UF  reforma educativa  
BT1  organització de l’ensenyament  

reforma de la llei  
USE  modificació de la llei (0426) 

reforma de la PAC  
MT  5606 política agrària  
UF  racionalització de la PAC  
UF  revisió de la PAC  
BT1  política agrària comuna  
NT1  model agrari europeu  
RT  coresponsabilitat dels productors  
RT  llindar de garantia  
RT  quota agrària  
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reforma de les estructures agràries  
USE  reforma agrària (5606) 

reforma dels fons estructurals  
USE  fons estructural (1021) 

reforma econòmica  
MT  1621 estructura econòmica  
UF  canvi de règim econòmic  
BT1  règim econòmic  
NT1  economia en transició  

NT2  postcomunisme  
RT  ajust estructural  

reforma educativa  
USE  reforma de l’ensenyament (3216) 

reforma electoral  
MT  0416 procediment electoral i sistema de votació  
BT1  sistema electoral  

reforma estructural  
USE  ajust estructural (1606) 

reforma financera  
USE  política financera (2421) 

reforma fiscal  
MT  2446 fiscalitat  
BT1  política fiscal  

reforma institucional  
MT  0431 vida política i seguretat pública  
BT1  vida institucional  
RT  reforma administrativa  
RT  reforma judicial  

reforma judicial  
MT  1226 organització de la justícia  
BT1  sistema judicial  
RT  reforma institucional  

reforma monetària  
USE  política monetària (2411) 

reforma política  
MT  0431 vida política i seguretat pública  
BT1  política  
RT  canvi de règim polític  

reforma pressupostària  
USE  política pressupostària (2436) 

*reforma sanitària  
*MT  2841 sanitat  
*BT1  organització sanitària  

*BT2  política sanitària  

reforma social  
USE  canvi social (2826) 

reforma territorial  
SN  Reforma completa del règim de tinença de la 

terra i les condicions de la producció agrícola a 
fi d’eliminar obstacles que impedeixen el desen-
volupament econòmic i social.  

MT  5616 sistema d’explotació agrària  
BT1  propietat rústica  
RT  reforma agrària  

refractari  
USE  material refractari (6831) 

refractari, material — (6831) 

refractari, producte  
USE  material refractari (6831) 

refredament  
USE  procés físic (6411) 

refredament del reactor  
MT  6621 indústries nuclear i elèctrica  
BT1  tecnologia nuclear  

BT2  indústria nuclear  

refresc  
USE  beguda no alcohòlica (6021) 

refrescant, beguda  
USE  beguda no alcohòlica (6021) 

refrigeració  
USE  procés físic (6411) 

refrigerador  
USE  electrodomèstic (6826) 

refrigerat, aliment  
USE  producte refrigerat (6026) 

refrigerat per gas, reactor  
USE  reactor nuclear (6621) 

refrigerat, producte — (6026) 

refugiat  
MT  0816 equilibri internacional  
BT1  qüestió internacional  
RT  ACNUR  
RT  ajuda als refugiats  
RT  migració forçosa  
RT  refugiat polític  

refugiat polític  
MT  0431 vida política i seguretat pública  
UF  exili polític  
BT1  violència política  

BT2  seguretat pública  
RT  ajuda als refugiats  
RT  asil polític  
RT  dissident  
RT  refugiat  

refugiats, ajuda als — (0811) 

Refugiats, Alt Comissionat de l’ONU per als  
USE  ACNUR (7606) 

Refugiats, Alt Comissionat de les Nacions Uni-
des per als  
USE  ACNUR (7606) 

refugiats de Palestina al Pròxim Orient, organis-
me d’auxili i d’obres públiques de les Nacions 
Unides per als  
USE  UNRWA (7606) 

Refugiats, Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU 
per als  
USE  ACNUR (7606) 

Refugiats, Oficina de l’Alt Comissionat de les Na-
cions Unides per als  
USE  ACNUR (7606) 

reg  
USE  irrigació (5621) 

reg per aspersió  
USE  irrigació (5621) 

reg per degoteig  
USE  irrigació (5621) 

regables, abastiment d’aigua a zones  
USE  ordenació hidroagrícola (5621) 

regadiu  
USE  conreu de regadiu (5621) 

regadiu, agricultura de  
USE  conreu de regadiu (5621) 

regadiu, conreu de — (5621) 

regadiu, pla de  
USE  ordenació hidroagrícola (5621) 

regal, article de — (6846) 

*Regencós  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Empordà  

regenerada, fusta  
USE  fusta aglomerada (6836) 

regenerador de neutrons ràpids, reactor  
USE  reactor regenerador (6621) 

regenerador, reactor — (6621) 

règim, aliment de  
USE  producte dietètic (6026) 

règim autònom d’importació  
USE  política d’importació (2006) 

règim autoritari  
MT  0406 marc polític  
UF  règim totalitari  
UF  totalitarisme  
BT1  règim polític  

règim comunitari de finançament  
MT  1021 finances comunitàries  
BT1  finançament comunitari  
NT1  criteri d’elegibilitat  
NT1  distribució del finançament comunitari  
NT1  principi d’addicionalitat  

NT2  quota de finançament comunitari  
RT  mode de finançament  
RT  règim d’ajudes  

règim d’ajudes  
MT  0811 política de cooperació  
UF  fixació de l’ajuda  
UF  petició d’ajuda  
UF  règim general d’ajudes  
UF  sol·licitud d’ajuda  
UF  valoració de l’ajuda  
BT1  política d’ajudes  
NT1  ajuda a fons perdut  
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NT1  avaluació de l’ajuda  
NT1  beneficiari de l’ajuda  
NT1  condicions de l’ajuda  
NT1  coordinació d’ajudes  
NT1  distribució de l’ajuda  
NT1  finançament de l’ajuda  
NT1  país donant  
NT1  programa d’ajudes  
NT1  suspensió de l’ajuda  
NT1  utilització de l’ajuda  
RT  política de suport  
RT  règim comunitari de finançament  
RT  règim de pagament únic  

règim d’explotació  
MT  5616 sistema d’explotació agrària  
UF  estructura de la propietat  
UF  règim de la propietat de la terra  
UF  règim de tinença de la terra  
NT1  agricultura contractual  
NT1  arrendament rústic  

NT2  contracte d’arrendament rústic  
NT2  preu de l’arrendament rústic  

NT1  explotació directa  
NT1  explotació mixta  
NT1  parceria  
RT  dret agrari  
RT  estructura agrària  
RT  política sobre la propietat agrària  
RT  propietat rústica  
RT  règim del sòl  

règim d’exportació  
USE  política d’exportació (2006) 

règim d’importació  
USE  política d’importació (2006) 

règim d’intercanvis  
USE  política comercial (2006) 

règim de franquícia, admissió en  
USE  franquícia duanera (2011) 

règim de franquícia, importació en  
USE  franquícia duanera (2011) 

règim de la propietat  
USE  propietat de béns (1211) 

règim de la propietat de la terra  
USE  règim d’explotació (5616) 

règim de pagament únic  
SN  Pagament de subvencions europees lligades a 

l’explotació i no a la producció.  
MT  5606 política agrària  
UF  pagament únic  
UF  RPU  
UF  règim de pagament únic per explotació  
UF  règim de pagament únic per superfície (RPUS)  
BT1  política agrària comuna  
RT  renda de l’agricultor  
RT  règim d’ajudes  

règim de pagament únic per explotació  
USE  règim de pagament únic (5606) 

règim de pagament únic per superfície (RPUS)  
USE  règim de pagament únic (5606) 

règim de partit únic  
MT  0406 marc polític  
UF  partit únic  
UF  règim monopartidista  
UF  sistema de partit únic  
UF  sistema monopartidista  
BT1  règim polític  

règim de perfeccionament actiu  
USE  perfeccionament actiu (2011) 

règim de perfeccionament passiu  
USE  perfeccionament passiu (2011) 

règim de pesca  
USE  gestió de la pesca (5641) 

règim de preus  
USE  política de preus (2451) 

règim de prima  
USE  prima salarial (4421) 

règim de propietat  
USE  propietat de béns (1211) 

règim de seguretat social  
USE  seguretat social (2836) 

règim de tinença de la terra  
USE  règim d’explotació (5616) 

règim de transformació a duana  
USE  transformació a duana (2011) 

règim del sòl  
MT  5616 sistema d’explotació agrària  
BT1  propietat rústica  
NT1  bé comunal  
NT1  propietat rústica de l’estat  
RT  règim d’explotació  
RT  zona protegida  

règim dels dotzens provisionals  
USE  dotzè provisional (2441) 

règim dictatorial  
USE  dictadura (0406) 

règim duaner comunitari  
MT  2011 política aranzelària  
NT1  lliure pràctica  
NT1  règim duaner d’exportació  
NT1  règim duaner suspensiu  

NT2  admissió temporal  
NT2  dipòsit duaner  
NT2  perfeccionament actiu  
NT2  perfeccionament passiu  
NT2  transformació a duana  
NT2  trànsit duaner  

règim duaner d’exportació  
MT  2011 política aranzelària  
BT1  règim duaner comunitari  

règim duaner econòmic  
USE  règim duaner suspensiu (2011) 

règim duaner suspensiu  
SN  Caracteritzat per la no-percepció de drets ni 

d’impostos.  
MT  2011 política aranzelària  
UF  règim duaner econòmic  
BT1  règim duaner comunitari  
NT1  admissió temporal  
NT1  dipòsit duaner  
NT1  perfeccionament actiu  
NT1  perfeccionament passiu  
NT1  transformació a duana  
NT1  trànsit duaner  

règim econòmic  
MT  1621 estructura econòmica  
UF  ordre econòmic  
UF  organització econòmica  
UF  sistema econòmic  
NT1  col·lectivisme  
NT1  economia concertada  
NT1  economia de mercat  
NT1  economia dirigida  
NT1  economia mixta  
NT1  economia planificada  
NT1  mercat comú  
NT1  reforma econòmica  

NT2  economia en transició  
NT3  postcomunisme  

NT1  unió econòmica  
RT  mode de producció  

règim econòmic, canvi de  
USE  reforma econòmica (1621) 

règim fiscal  
USE  fiscalitat (2446) 

règim general d’ajudes  
USE  règim d’ajudes (0811) 

règim jurídic dels diputats  
USE  estatut dels parlamentaris (0421) 

règim jurídic dels parlamentaris  
USE  estatut dels parlamentaris (0421) 

règim jurídic dels senadors  
USE  estatut dels parlamentaris (0421) 

règim local  
USE  administració local (0436) 

règim matrimonial  
USE  dret matrimonial (2806) 

règim militar  
MT  0406 marc polític  
UF  dictadura militar  
UF  junta militar  
BT1  règim polític  
RT  concentració de poders  
RT  exèrcit  
RT  militarisme  

règim monopartidista  
USE  règim de partit únic (0406) 

règim obert  
MT  1216 dret penal  
UF  semillibertat  
BT1  sanció penal  
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règim parlamentari  
MT  0406 marc polític  
BT1  règim polític  
RT  democràcia representativa  
RT  parlament  

règim penitenciari  
MT  1216 dret penal  
UF  aïllament cel·lular  
UF  condicions penitenciàries  
UF  incomunicació del detingut  
UF  permís penitenciari  
BT1  dret penitenciari  
RT  tracte cruel i degradant  

règim pesquer  
USE  gestió de la pesca (5641) 

règim polític  
MT  0406 marc polític  
UF  sistema polític  
NT1  bipartidisme  
NT1  canvi de règim polític  
NT1  democràcia popular  
NT1  dictadura  
NT1  federalisme  
NT1  govern a l’exili  
NT1  govern insurrecte  
NT1  monarquia parlamentària  
NT1  monocràcia  
NT1  multipartidisme  
NT1  oligarquia  
NT1  règim autoritari  
NT1  règim de partit únic  
NT1  règim militar  
NT1  règim parlamentari  
NT1  règim presidencialista  
NT1  república  
RT  ciència política  

règim polític, canvi de — (0406) 

règim presidencialista  
MT  0406 marc polític  
BT1  règim polític  
RT  cap d’estat  
RT  eleccions presidencials  

règim totalitari  
USE  règim autoritari (0406) 

règim tributari  
USE  fiscalitat (2446) 

règims de seguretat social, harmonització dels  
USE  harmonització de la seguretat social (2836) 

regió  
MT  0436 poder executiu i administració pública  
BT1  entitat territorial  
RT  geografia regional  

regió administrativa especial de Hong Kong  
USE  Hong Kong (7226+7231) 

regió administrativa especial de Macau  
USE  Macau (7226) 

regió agrària  
MT  1616 regió i política regional  
UF  zona agrària  
UF  zona agrícola  

BT1  regió rural  
BT2  regió econòmica  

RT  utilització de les terres  
RT  zona agrària amb imperatius mediambientals  
RT  zona agrària desfavorida  

regió agrària desfavorida  
USE  zona agrària desfavorida (5606) 

regió agrària menys afavorida  
USE  zona agrària desfavorida (5606) 

regió agrícola desfavorida  
USE  zona agrària desfavorida (5606) 

regió alpina  
MT  1616 regió i política regional  
UF  Alps  
UF  massís alpí  
BT1  regió europea  

regió atlàntica  
USE  oceà Atlàntic (5211) 

regió autònoma de Madeira  
USE  Madeira (7211) 

regió contaminada  
USE  zona contaminada (5216) 

regió costanera  
MT  1616 regió i política regional  
UF  zona costanera  
BT1  regió econòmica  
RT  aigües territorials  
RT  contaminació de les costes  
RT  fons costaner  
RT  litoral  

regió d’Haskovo  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  Yuzhen tsentralen (Bulgària)  

BT2  regions de Bulgària  

regió de Banská Bystrica  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions d’Eslovàquia  

regió de Blagoevgrad  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  Yugozapaden (Bulgària)  

BT2  regions de Bulgària  

regió de Bratislava  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions d’Eslovàquia  

regió de Brussel·les-capital  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
UF  Brussel·les  
BT1  regions i comunitats de Bèlgica  

regió de Burgas  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  Yugoiztochen (Bulgària)  

BT2  regions de Bulgària  

regió de desenvolupament  
MT  1616 regió i política regional  
UF  zona de desenvolupament  
BT1  regió econòmica  
RT  desenvolupament econòmic  

RT  desenvolupament industrial  
RT  desenvolupament integrat  

regió de Dobrič  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  Severoiztochen (Bulgària)  

BT2  regions de Bulgària  

regió de Gabrovo  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  Severen tsentralen (Bulgària)  

BT2  regions de Bulgària  

regió de Jambol  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  Yugoiztochen (Bulgària)  

BT2  regions de Bulgària  

regió de Kârdžali  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  Yuzhen tsentralen (Bulgària)  

BT2  regions de Bulgària  

regió de Kjustendil  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  Yugozapaden (Bulgària)  

BT2  regions de Bulgària  

regió de Košice  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions d’Eslovàquia  

regió de l’objectiu 1  
USE  regió desfavorida (1616) 

regió de l’oceà Índic  
USE  oceà Índic (5211) 

regió de la ciutat de Sofia  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  Yugozapaden (Bulgària)  

BT2  regions de Bulgària  

regió de Loveč  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  Severozapaden (Bulgària)  

BT2  regions de Bulgària  

regió de Montana  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  Severozapaden (Bulgària)  

BT2  regions de Bulgària  

regió de muntanya  
MT  1616 regió i política regional  
UF  zona de muntanya  
BT1  regió rural  

BT2  regió econòmica  
RT  agricultura de muntanya  
RT  muntanya  

Regió de Múrcia  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
UF  comunitat autònoma de la Regió de Múrcia  
UF  Múrcia  
BT1  regions d’Espanya  
*NT1  *Múrcia (ciutat)  

Regió de Múrcia, comunitat autònoma de la  
USE  Regió de Múrcia (7211) 
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regió de Nitra  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions d’Eslovàquia  

regió de París  
USE  Illa de França (7211) 

regió de Pazardzhik  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  Yuzhen tsentralen (Bulgària)  

BT2  regions de Bulgària  

regió de Pernik  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  Yugozapaden (Bulgària)  

BT2  regions de Bulgària  

regió de Pleven  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  Severozapaden (Bulgària)  

BT2  regions de Bulgària  

regió de Plovdiv  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  Yuzhen tsentralen (Bulgària)  

BT2  regions de Bulgària  

regió de Prešov  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions d’Eslovàquia  

regió de Razgrad  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  Severen tsentralen (Bulgària)  

BT2  regions de Bulgària  

regió de Ruse  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  Severen tsentralen (Bulgària)  

BT2  regions de Bulgària  

regió de Silistra  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  Severen tsentralen (Bulgària)  

BT2  regions de Bulgària  

regió de Sliven  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  Yugoiztochen (Bulgària)  

BT2  regions de Bulgària  

regió de Smoljan  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  Yuzhen tsentralen (Bulgària)  

BT2  regions de Bulgària  

regió de Stara Zagora  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  Yugoiztochen (Bulgària)  

BT2  regions de Bulgària  

regió de Šumen  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  Severoiztochen (Bulgària)  

BT2  regions de Bulgària  

regió de Târgovište  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  Severoiztochen (Bulgària)  

BT2  regions de Bulgària  

regió de Trenčín  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions d’Eslovàquia  

regió de Trnava  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions d’Eslovàquia  

regió de Varna  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  Severoiztochen (Bulgària)  

BT2  regions de Bulgària  

regió de Veliko Târnovo  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  Severen tsentralen (Bulgària)  

BT2  regions de Bulgària  

regió de Vidin  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  Severozapaden (Bulgària)  

BT2  regions de Bulgària  

regió de Vratsa  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  Severozapaden (Bulgària)  

BT2  regions de Bulgària  

regió de Žilina  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions d’Eslovàquia  

regió del Centre (França)  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
UF  Centre (França)  
BT1  regions de França  

regió del districte de Sofia  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  Yugozapaden (Bulgària)  

BT2  regions de Bulgària  

regió del Pacífic  
USE  oceà Pacífic (5211) 

regió dependent de la pesca  
MT  1616 regió i política regional  
BT1  regió econòmica  
RT  indústria pesquera  

regió deprimida  
USE  regió desfavorida (1616) 

regió desfavorida  
MT  1616 regió i política regional  
UF  regió de l’objectiu 1  
UF  regió deprimida  
UF  regió menys afavorida  
UF  regió menys desenvolupada  
UF  regió subdesenvolupada  
UF  zona deprimida  
UF  zona desfavorida  
BT1  regió econòmica  
NT1  Mezzogiorno  
RT  ajuda regional  
RT  cohesió econòmica i social  
RT  desequilibri regional  
RT  zona agrària desfavorida  

regió econòmica  
MT  1616 regió i política regional  
UF  espai econòmic  
UF  zona econòmica  
NT1  regió costanera  
NT1  regió de desenvolupament  
NT1  regió dependent de la pesca  
NT1  regió desfavorida  

NT2  Mezzogiorno  
NT1  regió fronterera  
NT1  regió industrial  

NT2  regió industrial en declivi  
NT1  regió insular  
NT1  regió perifèrica  
NT1  regió prioritària  
NT1  regió rural  

NT2  regió agrària  
NT2  regió de muntanya  

NT1  regió turística  
RT  geografia regional  
RT  política agrària regional  
RT  regió elegible  
RT  zona urbana  

regió elegible  
MT  1616 regió i política regional  
BT1  política regional comunitària  

BT2  política regional  
RT  criteri d’elegibilitat  
RT  fons estructural  
RT  regió econòmica  

regió europea  
SN  L’utilitzarem per a zones geogràfiques definides 

al marge de les fronteres nacionals.  
MT  1616 regió i política regional  
NT1  Arc atlàntic  
NT1  conca renana  
NT1  regió alpina  
NT1  regió mediterrània CE  

regió flamenca  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
UF  Flandes (Bèlgica)  
BT1  regions i comunitats de Bèlgica  
NT1  província d’Anvers  
NT1  província de Brabant flamenc  
NT1  província de Flandes Occidental  
NT1  província de Flandes Oriental  
NT1  província de Limburg  

regió fronterera  
MT  1616 regió i política regional  
UF  zona fronterera  
BT1  regió econòmica  
RT  cooperació transfronterera  
RT  frontera  

regió industrial  
MT  1616 regió i política regional  
BT1  regió econòmica  
NT1  regió industrial en declivi  
RT  contaminació industrial  
RT  emplaçament industrial  
RT  planificació industrial  

regió industrial en declivi  
MT  1616 regió i política regional  
BT1  regió industrial  

BT2  regió econòmica  
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regió insular  
MT  1616 regió i política regional  
BT1  regió econòmica  
RT  arxipèlag  
RT  illa  

regió mediterrània CE  
MT  1616 regió i política regional  
UF  conca mediterrània  
BT1  regió europea  
RT  agricultura mediterrània  
RT  desequilibri regional  
RT  països tercers mediterranis  
RT  programes integrats mediterranis  

regió menys afavorida  
USE  regió desfavorida (1616) 

regió menys desenvolupada  
USE  regió desfavorida (1616) 

regió perifèrica  
MT  1616 regió i política regional  
UF  regió ultraperifèrica  
BT1  regió econòmica  

regió polar  
MT  5211 medi natural  
BT1  medi geofísic  
NT1  Antàrtida  
NT1  Àrtida  

regió prioritària  
MT  1616 regió i política regional  
UF  zona prioritària  
BT1  regió econòmica  
RT  prioritat econòmica  

regió renana  
USE  conca renana (1616) 

regió rural  
MT  1616 regió i política regional  
UF  àrea rural  
UF  zona rural  
BT1  regió econòmica  
NT1  regió agrària  
NT1  regió de muntanya  
RT  aglomeració rural  
RT  comunitat rural  
RT  desequilibri regional  
RT  hàbitat rural  
RT  subpoblació  

regió sinistrada  
USE  zona catastròfica (5216) 

regió subdesenvolupada  
USE  regió desfavorida (1616) 

regió turística  
MT  1616 regió i política regional  
UF  zona turística  
BT1  regió econòmica  
RT  política de turisme  
RT  turisme  

regió ultraperifèrica  
USE  regió perifèrica (1616) 

regió valona  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions i comunitats de Bèlgica  
NT1  província d’Hainaut  
NT1  província de Brabant való  
NT1  província de Lieja  
NT1  província de Luxemburg belga  
NT1  província de Namur  

regió-Unió Europea, relació — (1616) 

regional, administració — (0436) 

regional, aeroport  
USE  aeroport (4826) 

regional africana, organització  
USE  organització africana (7616) 

regional, agència — (4006) 

regional, ajuda — (1606) 

regional, ajuda al desenvolupament  
USE  ajuda regional (1606) 

regional americana, organització  
USE  organització americana (7616) 

regional, anàlisi  
USE  geografia regional (3606) 

regional àrab, organització  
USE  organització àrab (7616) 

regional asiàtica, organització  
USE  organització asiàtica (7616) 

regional, Associació de l’Àsia del Sud de coo-
peració — (7616) 

regional, autonomia  
USE  autonomia (0436) 

regional brut, producte — (1626) 

*regional, casa   
*USE  organització cultural (2826) 

Regional CE, Fons  
USE  Fons Europeu de Desenvolupament Regio-

nal (1021) 

Regional, Centre de les Nacions Unides per al 
Desenvolupament — (7606) 

regional, col·lectivitat  
USE  entitat regional (0436) 

Regional, Comitè de Política  
USE  política regional comunitària (1616) 

regional, comptabilitat — (1626) 

regional comunitària, política — (1616) 

regional, cooperació — (0811) 

regional, cultura — (2831) 

regional de desenvolupament, banc  
USE  banc de desenvolupament (2416) 

regional de l’Àsia del Sud (ACRAS), Associació 
de cooperació  
USE  Associació de l’Àsia del Sud de cooperació re-

gional (7616) 

regional de les Nacions Unides, comissió  
USE  comissió regional ONU (7606) 

regional, desenvolupament — (1616) 

regional, desequilibri — (1616) 

regional, disparitat  
USE  desequilibri regional (1616) 

regional, dret — (1206) 

regional, economia — (1621) 

regional, eleccions al parlament  
USE  eleccions regionals (0416) 

regional, emblema  
USE  bandera (2831) 

regional, entitat — (0436) 

regional, estadística — (1631) 

regional, estat — (0406) 

regional, estudi  
USE  geografia regional (3606) 

regional europea, organització  
USE  organització europea (7611) 

regional, fiscalitat  
USE  impost local (2446) 

Regional, Fons Europeu de Desenvolupament 
— (1021) 

regional, geografia — (3606) 

regional, govern  
USE  Govern (0436) 

regional, hisenda — (2436) 

regional, impost  
USE  impost local (2446) 

regional, integració — (1616) 

regional, inversió — (2426) 

regional, legislació  
USE  dret regional (1206) 

regional llatinoamericana, organització  
USE  organització llatinoamericana (7616) 

regional, llengua — (3611) 

regional, mercat — (2006) 

regional no governamental, organització  
USE  organització no governamental (7626) 

regional o local, relació entre els poders central,  
USE  relació estat-entitats territorials (0431) 
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regional ONU, comissió — (7606) 

regional, ordenació  
USE  planificació regional (1606) 

regional, organisme  
USE  administració regional (0436) 

regional, parlament — (0421) 

regional, patrimoni  
USE  cultura regional (2831) 

regional, pla  
USE  planificació regional (1606) 

regional, planificació — (1606) 

regional, policia  
USE  policia autonòmica (0431) 

regional, política — (1616) 

regional, política agrària — (5606) 

regional, pressupost — (2436) 

regional, programa de desenvolupament  
USE  programa operatiu (1616) 

regional, programa operatiu  
USE  programa operatiu (1616) 

regional, reglament de parlament  
USE  reglament parlamentari (0426) 

regional, seguretat — (0816) 

regional, subdivisió  
USE  entitat regional (0436) 

regional, transport — (4811) 

regionalisme  
SN  Corrent de pensament que reivindica el reconei-

xement i la valoració del potencial de les comu-
nitats culturals, econòmiques i sociològiques de 
les regions que hi ha dins d’un estat.  

MT  0406 marc polític  
BT1  ideologia política  
RT  autonomia  
RT  descentralització  
RT  estat regional  
RT  moviment autonomista  
RT  partit regionalista  
RT  regionalització  

regionalista, partit — (0411) 

regionalització  
MT  0436 poder executiu i administració pública  
BT1  organització administrativa  
RT  parlament regional  
RT  regionalisme  

regionalització dels intercanvis comercials  
MT  2021 comerç internacional  
BT1  divisió internacional del treball  

BT2  comerç internacional  

regionals, comptes  
USE  comptabilitat regional (1626) 

Regionals d’Europa, Conferència Permanent de 
Poders Locals i  
USE  Congrés de Poders Locals i Regionals d’Eu-

ropa (7611) 

Regionals d’Europa, Congrés de Poders Locals 
i — (7611) 

regionals, eleccions — (0416) 

Regions, Comitè de les — (1006) 

regions d’Alemanya  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
NT1  Baden-Württemberg  
NT1  Baixa Saxònia  
NT1  Baviera  
NT1  Berlín  
NT1  Brandenburg  
NT1  Bremen  
NT1  Hamburg  
NT1  Hessen  
NT1  Mecklenburg-Pomerània Occidental  
NT1  Renània-Palatinat  
NT1  Rin del Nord-Westfàlia  
NT1  Saarland  
NT1  Saxònia  
NT1  Saxònia-Anhalt  
NT1  Slesvig-Holstein  
NT1  Turíngia  
RT  Alemanya  

regions d’Àustria  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
NT1  Alta Àustria  
NT1  Baixa Àustria  
NT1  Burgenland  
NT1  Caríntia  
NT1  Estíria  
NT1  Salzburg  
NT1  Tirol  
NT1  Viena  
NT1  Vorarlberg  
RT  Àustria  

regions d’Eslovàquia  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
NT1  regió de Banská Bystrica  
NT1  regió de Bratislava  
NT1  regió de Košice  
NT1  regió de Nitra  
NT1  regió de Prešov  
NT1  regió de Trenčín  
NT1  regió de Trnava  
NT1  regió de Žilina  
RT  Eslovàquia  

regions d’Eslovènia  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
NT1  Eslovènia central  
NT1  Eslovènia sud-oriental  
NT1  Gorenjska  
NT1  Goriška  
NT1  Koroška  
NT1  Marítima i el Karst  
NT1  Notranjska i el Karst  
NT1  Podravska  
NT1  Pomurska  
NT1  Savinjska  
NT1  Spodnjeposavska  
NT1  Zasavska  
RT  Eslovènia  

regions d’Espanya  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
UF  comunitats autònomes d’Espanya  
NT1  Andalusia  

*NT2  *Almeria  
*NT2  *Cadis  
*NT2  *Còrdova  
*NT2  *Granada  
*NT2  *Huelva  
*NT2  *Jaén  
*NT2  *Màlaga  
*NT2  *Sevilla  

NT1  Aragó  
*NT2  *Osca  
*NT2  *Saragossa  
*NT2  *Terol  

NT1  Cantàbria  
*NT2  *Santander  

NT1  Castella i Lleó  
*NT2  *Àvila  
*NT2  *Burgos  
*NT2  *Lleó (ciutat)  
*NT2  *Palència  
*NT2  *Salamanca  
*NT2  *Segòvia  
*NT2  *Sòria  
*NT2  *Valladolid  
*NT2  *Zamora  

NT1  Castella-la Manxa  
*NT2  *Albacete  
*NT2  *Ciudad Real  
*NT2  *Conca  
*NT2  *Guadalajara  
*NT2  *Toledo  

NT1  Catalunya  
*NT2  *Barcelona  
*NT3  *Abrera  
*NT3  *Aguilar de Segarra  
*NT3  *Aiguafreda  
*NT3  *Alella  
*NT3  *Alpens  
*NT3  *Ametlla del Vallès, l’  
*NT3  *Arenys de Mar  
*NT3  *Arenys de Munt  
*NT3  *Argençola  
*NT3  *Argentona  
*NT3  *Artés  
*NT3  *Avià  
*NT3  *Avinyó  
*NT3  *Avinyonet del Penedès  
*NT3  *Badalona  
*NT3  *Badia del Vallès  
*NT3  *Bagà  
*NT3  *Balenyà  
*NT3  *Balsareny  
*NT3  *Barberà del Vallès  
*NT3  *Barcelona (ciutat)  
*NT3  *Begues  
*NT3  *Bellprat  
*NT3  *Berga  
*NT3  *Bigues i Riells  
*NT3  *Borredà  
*NT3  *Bruc, el  
*NT3  *Brull, el  
*NT3  *Cabanyes, les  
*NT3  *Cabrera d’Anoia  
*NT3  *Cabrera de Mar  
*NT3  *Cabrils  
*NT3  *Calaf  
*NT3  *Calders  
*NT3  *Caldes d’Estrac  
*NT3  *Caldes de Montbui  
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*NT3  *Calella  
*NT3  *Calldetenes  
*NT3  *Callús  
*NT3  *Calonge de Segarra  
*NT3  *Campins  
*NT3  *Canet de Mar  
*NT3  *Canovelles  
*NT3  *Cànoves i Samalús  
*NT3  *Canyelles  
*NT3  *Capellades  
*NT3  *Capolat  
*NT3  *Cardedeu  
*NT3  *Cardona  
*NT3  *Carme  
*NT3  *Casserres  
*NT3  *Castell de l’Areny  
*NT3  *Castellar de n’Hug  
*NT3  *Castellar del Riu  
*NT3  *Castellar del Vallès  
*NT3  *Castellbell i el Vilar  
*NT3  *Castellbisbal  
*NT3  *Castellcir  
*NT3  *Castelldefels  
*NT3  *Castellet i la Gornal  
*NT3  *Castellfollit de Riubregós  
*NT3  *Castellfollit del Boix  
*NT3  *Castellgalí  
*NT3  *Castellnou de Bages  
*NT3  *Castellolí  
*NT3  *Castellterçol  
*NT3  *Castellví de la Marca  
*NT3  *Castellví de Rosanes  
*NT3  *Centelles  
*NT3  *Cercs  
*NT3  *Cerdanyola del Vallès  
*NT3  *Cervelló  
*NT3  *Collbató  
*NT3  *Collsuspina  
*NT3  *Copons  
*NT3  *Corbera de Llobregat  
*NT3  *Cornellà de Llobregat  
*NT3  *Cubelles  
*NT3  *Dosrius  
*NT3  *Esparreguera  
*NT3  *Esplugues de Llobregat  
*NT3  *Espunyola, l’  
*NT3  *Estany, l’  
*NT3  *Figaró-Montmany  
*NT3  *Fígols  
*NT3  *Fogars de la Selva  
*NT3  *Fogars de Montclús  
*NT3  *Folgueroles  
*NT3  *Fonollosa  
*NT3  *Font-rubí  
*NT3  *Franqueses del Vallès, les  
*NT3  *Gaià  
*NT3  *Gallifa  
*NT3  *Garriga, la  
*NT3  *Gavà  
*NT3  *Gelida  
*NT3  *Gironella  
*NT3  *Gisclareny  
*NT3  *Granada, la  
*NT3  *Granera  
*NT3  *Granollers  
*NT3  *Gualba  
*NT3  *Guardiola de Berguedà  
*NT3  *Gurb  
*NT3  *Hospitalet de Llobregat, l’  
*NT3  *Hostalets de Pierola, els  
*NT3  *Igualada  
*NT3  *Jorba  

*NT3  *Llacuna, la  
*NT3  *Llagosta, la  
*NT3  *Lliçà d’Amunt  
*NT3  *Lliçà de Vall  
*NT3  *Llinars del Vallès  
*NT3  *Lluçà  
*NT3  *Malgrat de Mar  
*NT3  *Malla  
*NT3  *Manlleu  
*NT3  *Manresa  
*NT3  *Marganell  
*NT3  *Martorell  
*NT3  *Martorelles  
*NT3  *Masies de Roda, les  
*NT3  *Masies de Voltregà, les  
*NT3  *Masnou, el  
*NT3  *Masquefa  
*NT3  *Matadepera  
*NT3  *Mataró  
*NT3  *Mediona  
*NT3  *Moià  
*NT3  *Molins de Rei  
*NT3  *Mollet del Vallès  
*NT3  *Monistrol de Calders  
*NT3  *Monistrol de Montserrat  
*NT3  *Montcada i Reixac  
*NT3  *Montclar  
*NT3  *Montesquiu  
*NT3  *Montgat  
*NT3  *Montmajor  
*NT3  *Montmaneu  
*NT3  *Montmeló  
*NT3  *Montornès del Vallès  
*NT3  *Montseny  
*NT3  *Muntanyola  
*NT3  *Mura  
*NT3  *Navarcles  
*NT3  *Navàs  
*NT3  *Nou de Berguedà, la  
*NT3  *Òdena  
*NT3  *Olèrdola  
*NT3  *Olesa de Bonesvalls  
*NT3  *Olesa de Montserrat  
*NT3  *Olivella  
*NT3  *Olost  
*NT3  *Olvan  
*NT3  *Orís  
*NT3  *Oristà  
*NT3  *Orpí  
*NT3  *Òrrius  
*NT3  *Pacs del Penedès  
*NT3  *Palafolls  
*NT3  *Palau-solità i Plegamans  
*NT3  *Pallejà  
*NT3  *Palma de Cervelló, la  
*NT3  *Papiol, el  
*NT3  *Parets del Vallès  
*NT3  *Perafita  
*NT3  *Piera  
*NT3  *Pineda de Mar  
*NT3  *Pla del Penedès, el  
*NT3  *Pobla de Claramunt, la  
*NT3  *Pobla de Lillet, la  
*NT3  *Polinyà  
*NT3  *Pont de Vilomara i Rocafort, el  
*NT3  *Pontons  
*NT3  *Prat de Llobregat, el  
*NT3  *Prats de Lluçanès  
*NT3  *Prats de Rei, els  
*NT3  *Premià de Dalt  
*NT3  *Premià de Mar  
*NT3  *Puig-reig  

*NT3  *Puigdàlber  
*NT3  *Pujalt  
*NT3  *Quar, la  
*NT3  *Rajadell  
*NT3  *Rellinars  
*NT3  *Ripollet  
*NT3  *Roca del Vallès, la  
*NT3  *Roda de Ter  
*NT3  *Rubí  
*NT3  *Rubió  
*NT3  *Rupit i Pruit  
*NT3  *Sabadell  
*NT3  *Sagàs  
*NT3  *Saldes  
*NT3  *Sallent  
*NT3  *Sant Adrià de Besòs  
*NT3  *Sant Agustí de Lluçanès  
*NT3  *Sant Andreu de la Barca  
*NT3  *Sant Andreu de Llavaneres  
*NT3  *Sant Antoni de Vilamajor  
*NT3  *Sant Bartomeu del Grau  
*NT3  *Sant Boi de Llobregat  
*NT3  *Sant Boi de Lluçanès  
*NT3  *Sant Cebrià de Vallalta  
*NT3  *Sant Celoni  
*NT3  *Sant Climent de Llobregat  
*NT3  *Sant Cugat del Vallès  
*NT3  *Sant Cugat Sesgarrigues  
*NT3  *Sant Esteve de Palautordera  
*NT3  *Sant Esteve Sesrovires  
*NT3  *Sant Feliu de Codines  
*NT3  *Sant Feliu de Llobregat  
*NT3  *Sant Feliu Sasserra  
*NT3  *Sant Fost de Campsentelles  
*NT3  *Sant Fruitós de Bages  
*NT3  *Sant Hipòlit de Voltregà  
*NT3  *Sant Iscle de Vallalta  
*NT3  *Sant Jaume de Frontanyà  
*NT3  *Sant Joan de Vilatorrada  
*NT3  *Sant Joan Despí  
*NT3  *Sant Julià de Cerdanyola  
*NT3  *Sant Julià de Vilatorta  
*NT3  *Sant Just Desvern  
*NT3  *Sant Llorenç d’Hortons  
*NT3  *Sant Llorenç Savall  
*NT3  *Sant Martí d’Albars  
*NT3  *Sant Martí de Centelles  
*NT3  *Sant Martí de Tous  
*NT3  *Sant Martí Sarroca  
*NT3  *Sant Martí Sesgueioles  
*NT3  *Sant Mateu de Bages  
*NT3  *Sant Pere de Ribes  
*NT3  *Sant Pere de Riudebitlles  
*NT3  *Sant Pere de Torelló  
*NT3  *Sant Pere de Vilamajor  
*NT3  *Sant Pere Sallavinera  
*NT3  *Sant Pol de Mar  
*NT3  *Sant Quintí de Mediona  
*NT3  *Sant Quirze de Besora  
*NT3  *Sant Quirze del Vallès  
*NT3  *Sant Quirze Safaja  
*NT3  *Sant Sadurní d’Anoia  
*NT3  *Sant Sadurní d’Osormort  
*NT3  *Sant Salvador de Guardiola  
*NT3  *Sant Vicenç de Castellet  
*NT3  *Sant Vicenç de Montalt  
*NT3  *Sant Vicenç de Torelló  
*NT3  *Sant Vicenç dels Horts  
*NT3  *Santa Cecília de Voltregà  
*NT3  *Santa Coloma de Cervelló  
*NT3  *Santa Coloma de Gramenet  
*NT3  *Santa Eugènia de Berga  
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*NT3  *Santa Eulàlia de Riuprimer  
*NT3  *Santa Eulàlia de Ronçana  
*NT3  *Santa Fe del Penedès  
*NT3  *Santa Margarida de Montbui  
*NT3  *Santa Margarida i els Monjos  
*NT3  *Santa Maria d’Oló  
*NT3  *Santa Maria de Besora  
*NT3  *Santa Maria de Corcó  
*NT3  *Santa Maria de Martorelles  
*NT3  *Santa Maria de Merlès  
*NT3  *Santa Maria de Miralles  
*NT3  *Santa Maria de Palautordera  
*NT3  *Santa Perpètua de Mogoda  
*NT3  *Santa Susanna  
*NT3  *Santpedor  
*NT3  *Sentmenat  
*NT3  *Seva  
*NT3  *Sitges  
*NT3  *Sobremunt  
*NT3  *Sora  
*NT3  *Subirats  
*NT3  *Súria  
*NT3  *Tagamanent  
*NT3  *Talamanca  
*NT3  *Taradell  
*NT3  *Tavèrnoles  
*NT3  *Tavertet  
*NT3  *Teià  
*NT3  *Terrassa  
*NT3  *Tiana  
*NT3  *Tona  
*NT3  *Tordera  
*NT3  *Torelló  
*NT3  *Torre de Claramunt, la  
*NT3  *Torrelavit  
*NT3  *Torrelles de Foix  
*NT3  *Torrelles de Llobregat  
*NT3  *Ullastrell  
*NT3  *Vacarisses  
*NT3  *Vallbona d’Anoia  
*NT3  *Vallcebre  
*NT3  *Vallgorguina  
*NT3  *Vallirana  
*NT3  *Vallromanes  
*NT3  *Veciana  
*NT3  *Vic  
*NT3  *Vilada  
*NT3  *Viladecans  
*NT3  *Viladecavalls  
*NT3  *Vilafranca del Penedès  
*NT3  *Vilalba Sasserra  
*NT3  *Vilanova de Sau  
*NT3  *Vilanova del Camí  
*NT3  *Vilanova del Vallès  
*NT3  *Vilanova i la Geltrú  
*NT3  *Vilassar de Dalt  
*NT3  *Vilassar de Mar  
*NT3  *Vilobí del Penedès  
*NT3  *Viver i Serrateix  

*NT2  *Girona  
*NT3  *Agullana  
*NT3  *Aiguaviva  
*NT3  *Albanyà  
*NT3  *Albons  
*NT3  *Alp  
*NT3  *Amer  
*NT3  *Anglès  
*NT3  *Arbúcies  
*NT3  *Argelaguer  
*NT3  *Armentera, l’  
*NT3  *Avinyonet de Puigventós  
*NT3  *Banyoles  

*NT3  *Bàscara  
*NT3  *Begur  
*NT3  *Bellcaire d’Empordà  
*NT3  *Besalú  
*NT3  *Bescanó  
*NT3  *Beuda  
*NT3  *Bisbal d’Empordà, la  
*NT3  *Biure  
*NT3  *Blanes  
*NT3  *Bolvir  
*NT3  *Bordils  
*NT3  *Borrassà  
*NT3  *Breda  
*NT3  *Brunyola  
*NT3  *Cabanelles  
*NT3  *Cabanes  
*NT3  *Cadaqués  
*NT3  *Caldes de Malavella  
*NT3  *Calonge  
*NT3  *Camós  
*NT3  *Campdevànol  
*NT3  *Campelles  
*NT3  *Campllong  
*NT3  *Camprodon  
*NT3  *Canet d’Adri  
*NT3  *Cantallops  
*NT3  *Capmany  
*NT3  *Cassà de la Selva  
*NT3  *Castell-Platja d’Aro  
*NT3  *Castellfollit de la Roca  
*NT3  *Castelló d’Empúries  
*NT3  *Cellera de Ter, la  
*NT3  *Celrà  
*NT3  *Cervià de Ter  
*NT3  *Cistella  
*NT3  *Colera (municipi)  
*NT3  *Colomers  
*NT3  *Corçà  
*NT3  *Cornellà del Terri  
*NT3  *Crespià  
*NT3  *Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura  
*NT3  *Darnius  
*NT3  *Das  
*NT3  *Escala, l’  
*NT3  *Espinelves  
*NT3  *Espolla  
*NT3  *Esponellà  
*NT3  *Far d’Empordà, el  
*NT3  *Figueres  
*NT3  *Flaçà  
*NT3  *Foixà  
*NT3  *Fontanals de Cerdanya  
*NT3  *Fontanilles  
*NT3  *Fontcoberta  
*NT3  *Forallac  
*NT3  *Fornells de la Selva  
*NT3  *Fortià  
*NT3  *Garrigàs  
*NT3  *Garrigoles  
*NT3  *Garriguella  
*NT3  *Ger  
*NT3  *Girona (ciutat)  
*NT3  *Gombrèn  
*NT3  *Gualta  
*NT3  *Guils de Cerdanya  
*NT3  *Hostalric  
*NT3  *Isòvol  
*NT3  *Jafre  
*NT3  *Jonquera, la  
*NT3  *Juià  
*NT3  *Lladó  
*NT3  *Llagostera  

*NT3  *Llambilles  
*NT3  *Llanars  
*NT3  *Llançà  
*NT3  *Llers  
*NT3  *Llívia  
*NT3  *Lloret de Mar  
*NT3  *Llosses, les  
*NT3  *Maçanet de Cabrenys  
*NT3  *Maçanet de la Selva  
*NT3  *Madremanya  
*NT3  *Maià de Montcal  
*NT3  *Masarac  
*NT3  *Massanes  
*NT3  *Meranges  
*NT3  *Mieres  
*NT3  *Mollet de Peralada  
*NT3  *Molló  
*NT3  *Mont-ras  
*NT3  *Montagut i Oix  
*NT3  *Navata  
*NT3  *Ogassa  
*NT3  *Olot  
*NT3  *Ordis  
*NT3  *Osor  
*NT3  *Palafrugell  
*NT3  *Palamós  
*NT3  *Palau de Santa Eulàlia  
*NT3  *Palau-sator  
*NT3  *Palau-saverdera  
*NT3  *Palol de Revardit  
*NT3  *Pals  
*NT3  *Pardines  
*NT3  *Parlavà  
*NT3  *Pau (municipi)  
*NT3  *Pedret i Marzà  
*NT3  *Pera, la  
*NT3  *Peralada  
*NT3  *Planes d’Hostoles, les  
*NT3  *Planoles  
*NT3  *Pont de Molins  
*NT3  *Pontós  
*NT3  *Porqueres  
*NT3  *Port de la Selva, el  
*NT3  *Portbou  
*NT3  *Preses, les  
*NT3  *Puigcerdà  
*NT3  *Quart  
*NT3  *Queralbs  
*NT3  *Rabós  
*NT3  *Regencós  
*NT3  *Ribes de Freser  
*NT3  *Riells i Viabrea  
*NT3  *Ripoll  
*NT3  *Riudarenes  
*NT3  *Riudaura  
*NT3  *Riudellots de la Selva  
*NT3  *Riumors  
*NT3  *Roses  
*NT3  *Rupià  
*NT3  *Sales de Llierca  
*NT3  *Salt (municipi)  
*NT3  *Sant Andreu Salou  
*NT3  *Sant Aniol de Finestres  
*NT3  *Sant Climent Sescebes  
*NT3  *Sant Feliu de Buixalleu  
*NT3  *Sant Feliu de Guíxols  
*NT3  *Sant Feliu de Pallerols  
*NT3  *Sant Ferriol  
*NT3  *Sant Gregori  
*NT3  *Sant Hilari Sacalm  
*NT3  *Sant Jaume de Llierca  
*NT3  *Sant Joan de les Abadesses  
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*NT3  *Sant Joan de Mollet  
*NT3  *Sant Joan les Fonts  
*NT3  *Sant Jordi Desvalls  
*NT3  *Sant Julià de Ramis  
*NT3  *Sant Julià del Llor i Bonmatí  
*NT3  *Sant Llorenç de la Muga  
*NT3  *Sant Martí de Llémena  
*NT3  *Sant Martí Vell  
*NT3  *Sant Miquel de Campmajor  
*NT3  *Sant Miquel de Fluvià  
*NT3  *Sant Mori  
*NT3  *Sant Pau de Segúries  
*NT3  *Sant Pere Pescador  
*NT3  *Santa Coloma de Farners  
*NT3  *Santa Cristina d’Aro  
*NT3  *Santa Llogaia d’Àlguema  
*NT3  *Santa Pau  
*NT3  *Sarrià de Ter  
*NT3  *Saus, Camallera i Llampaies  
*NT3  *Selva de Mar, la  
*NT3  *Serinyà  
*NT3  *Serra de Daró  
*NT3  *Setcases  
*NT3  *Sils  
*NT3  *Siurana  
*NT3  *Susqueda  
*NT3  *Tallada d’Empordà, la  
*NT3  *Terrades  
*NT3  *Torrent  
*NT3  *Torroella de Fluvià  
*NT3  *Torroella de Montgrí  
*NT3  *Tortellà  
*NT3  *Toses  
*NT3  *Tossa de Mar  
*NT3  *Ullà  
*NT3  *Ullastret  
*NT3  *Ultramort  
*NT3  *Urús  
*NT3  *Vajol, la  
*NT3  *Vall d’en Bas, la  
*NT3  *Vall de Bianya, la  
*NT3  *Vall-llobrega  
*NT3  *Vallfogona de Ripollès  
*NT3  *Ventalló  
*NT3  *Verges  
*NT3  *Vidrà  
*NT3  *Vidreres  
*NT3  *Vila-sacra  
*NT3  *Vilabertran  
*NT3  *Vilablareix  
*NT3  *Viladamat  
*NT3  *Viladasens  
*NT3  *Vilademuls  
*NT3  *Viladrau  
*NT3  *Vilafant  
*NT3  *Vilajuïga  
*NT3  *Vilallonga de Ter  
*NT3  *Vilamacolum  
*NT3  *Vilamalla  
*NT3  *Vilamaniscle  
*NT3  *Vilanant  
*NT3  *Vilaür  
*NT3  *Vilobí d’Onyar  
*NT3  *Vilopriu  

*NT2  *Lleida  
*NT3  *Abella de la Conca  
*NT3  *Àger  
*NT3  *Agramunt  
*NT3  *Aitona  
*NT3  *Alamús, els  
*NT3  *Alàs i Cerc  
*NT3  *Albagés, l’  

*NT3  *Albatàrrec  
*NT3  *Albesa  
*NT3  *Albi, l’  
*NT3  *Alcanó  
*NT3  *Alcarràs  
*NT3  *Alcoletge  
*NT3  *Alfarràs  
*NT3  *Alfés  
*NT3  *Algerri  
*NT3  *Alguaire  
*NT3  *Alins  
*NT3  *Almacelles  
*NT3  *Almatret  
*NT3  *Almenar  
*NT3  *Alòs de Balaguer  
*NT3  *Alpicat  
*NT3  *Alt Àneu  
*NT3  *Anglesola  
*NT3  *Arbeca  
*NT3  *Arres  
*NT3  *Arsèguel  
*NT3  *Artesa de Lleida  
*NT3  *Artesa de Segre  
*NT3  *Aspa  
*NT3  *Avellanes i Santa Linya, les  
*NT3  *Baix Pallars  
*NT3  *Balaguer  
*NT3  *Barbens  
*NT3  *Baronia de Rialb, la  
*NT3  *Bassella  
*NT3  *Bausen  
*NT3  *Belianes  
*NT3  *Bell-lloc d’Urgell  
*NT3  *Bellaguarda  
*NT3  *Bellcaire d’Urgell  
*NT3  *Bellmunt d’Urgell  
*NT3  *Bellpuig  
*NT3  *Bellver de Cerdanya  
*NT3  *Bellvís  
*NT3  *Benavent de Segrià  
*NT3  *Biosca  
*NT3  *Bòrdes, Es  
*NT3  *Borges Blanques, les  
*NT3  *Bossòst  
*NT3  *Bovera  
*NT3  *Cabanabona  
*NT3  *Cabó  
*NT3  *Camarasa  
*NT3  *Canejan  
*NT3  *Castell de Mur  
*NT3  *Castellar de la Ribera  
*NT3  *Castelldans  
*NT3  *Castellnou de Seana  
*NT3  *Castelló de Farfanya  
*NT3  *Castellserà  
*NT3  *Cava (municipi)  
*NT3  *Cervera  
*NT3  *Cervià de les Garrigues  
*NT3  *Ciutadilla  
*NT3  *Clariana de Cardener  
*NT3  *Cogul, el  
*NT3  *Coll de Nargó  
*NT3  *Coma i la Pedra, la  
*NT3  *Conca de Dalt  
*NT3  *Corbins  
*NT3  *Cubells  
*NT3  *Espluga Calba, l’  
*NT3  *Espot  
*NT3  *Estamariu  
*NT3  *Estaràs  
*NT3  *Esterri d’Àneu  
*NT3  *Esterri de Cardós  

*NT3  *Farrera  
*NT3  *Fígols i Alinyà  
*NT3  *Floresta, la  
*NT3  *Fondarella  
*NT3  *Foradada  
*NT3  *Fuliola, la  
*NT3  *Fulleda  
*NT3  *Gavet de la Conca  
*NT3  *Gimenells i el Pla de la Font  
*NT3  *Golmés  
*NT3  *Gósol  
*NT3  *Granadella, la  
*NT3  *Granja d’Escarp, la  
*NT3  *Granyanella  
*NT3  *Granyena de les Garrigues  
*NT3  *Granyena de Segarra  
*NT3  *Guimerà  
*NT3  *Guingueta d’Àneu, la  
*NT3  *Guissona  
*NT3  *Guixers  
*NT3  *Isona i Conca Dellà  
*NT3  *Ivars d’Urgell  
*NT3  *Ivars de Noguera  
*NT3  *Ivorra  
*NT3  *Josa i Tuixén  
*NT3  *Juncosa  
*NT3  *Juneda  
*NT3  *Les  
*NT3  *Linyola  
*NT3  *Lladorre  
*NT3  *Lladurs  
*NT3  *Llardecans  
*NT3  *Llavorsí  
*NT3  *Lleida (ciutat)  
*NT3  *Lles de Cerdanya  
*NT3  *Llimiana  
*NT3  *Llobera  
*NT3  *Maials  
*NT3  *Maldà  
*NT3  *Massalcoreig  
*NT3  *Massoteres  
*NT3  *Menàrguens  
*NT3  *Miralcamp  
*NT3  *Mollerussa  
*NT3  *Molsosa, la  
*NT3  *Montellà i Martinet  
*NT3  *Montferrer i Castellbò  
*NT3  *Montgai  
*NT3  *Montoliu de Lleida  
*NT3  *Montoliu de Segarra  
*NT3  *Montornès de Segarra  
*NT3  *Nalec  
*NT3  *Naut Aran  
*NT3  *Navès  
*NT3  *Odèn  
*NT3  *Oliana  
*NT3  *Oliola  
*NT3  *Olius  
*NT3  *Oluges, les  
*NT3  *Omellons, els  
*NT3  *Omells de na Gaia, els  
*NT3  *Organyà  
*NT3  *Os de Balaguer  
*NT3  *Ossó de Sió  
*NT3  *Palau d’Anglesola, el  
*NT3  *Penelles  
*NT3  *Peramola  
*NT3  *Pinell de Solsonès  
*NT3  *Pinós  
*NT3  *Plans de Sió, els  
*NT3  *Poal, el  
*NT3  *Pobla de Cérvoles, la  
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*NT3  *Pobla de Segur, la  
*NT3  *Pont de Bar, el  
*NT3  *Pont de Suert, el  
*NT3  *Ponts  
*NT3  *Portella, la  
*NT3  *Prats i Sansor  
*NT3  *Preixana  
*NT3  *Preixens  
*NT3  *Prullans  
*NT3  *Puiggròs  
*NT3  *Puigverd d’Agramunt  
*NT3  *Puigverd de Lleida  
*NT3  *Rialp  
*NT3  *Ribera d’Ondara  
*NT3  *Ribera d’Urgellet  
*NT3  *Riner  
*NT3  *Riu de Cerdanya  
*NT3  *Rosselló  
*NT3  *Salàs de Pallars  
*NT3  *Sanaüja  
*NT3  *Sant Esteve de la Sarga  
*NT3  *Sant Guim de Freixenet  
*NT3  *Sant Guim de la Plana  
*NT3  *Sant Llorenç de Morunys  
*NT3  *Sant Martí de Riucorb  
*NT3  *Sant Ramon  
*NT3  *Sarroca de Bellera  
*NT3  *Sarroca de Lleida  
*NT3  *Senterada  
*NT3  *Sentiu de Sió, la  
*NT3  *Seròs  
*NT3  *Seu d’Urgell, la  
*NT3  *Sidamon  
*NT3  *Soleràs, el  
*NT3  *Solsona  
*NT3  *Soriguera  
*NT3  *Sort  
*NT3  *Soses  
*NT3  *Sudanell  
*NT3  *Sunyer  
*NT3  *Talarn  
*NT3  *Talavera  
*NT3  *Tàrrega  
*NT3  *Tarrés  
*NT3  *Tarroja de Segarra  
*NT3  *Térmens  
*NT3  *Tírvia  
*NT3  *Tiurana  
*NT3  *Torà  
*NT3  *Torms, els  
*NT3  *Tornabous  
*NT3  *Torre de Cabdella, la  
*NT3  *Torre-serona  
*NT3  *Torrebesses  
*NT3  *Torrefarrera  
*NT3  *Torrefeta i Florejacs  
*NT3  *Torregrossa  
*NT3  *Torrelameu  
*NT3  *Torres de Segre  
*NT3  *Tremp  
*NT3  *Vall de Boí, la  
*NT3  *Vall de Cardós  
*NT3  *Vallbona de les Monges  
*NT3  *Vallfogona de Balaguer  
*NT3  *Valls d’Aguilar, les  
*NT3  *Valls de Valira, les  
*NT3  *Vansa i Fórnols, la  
*NT3  *Verdú  
*NT3  *Vielha e Mijaran  
*NT3  *Vila-sana  
*NT3  *Vilagrassa  
*NT3  *Vilaller  

*NT3  *Vilamòs  
*NT3  *Vilanova de Bellpuig  
*NT3  *Vilanova de l’Aguda  
*NT3  *Vilanova de la Barca  
*NT3  *Vilanova de Meià  
*NT3  *Vilanova de Segrià  
*NT3  *Vilosell, el  
*NT3  *Vinaixa  

*NT2  *Tarragona  
*NT3  *Aiguamúrcia  
*NT3  *Albinyana  
*NT3  *Albiol, l’  
*NT3  *Alcanar  
*NT3  *Alcover  
*NT3  *Aldea, l’  
*NT3  *Aldover  
*NT3  *Aleixar, l’  
*NT3  *Alfara de Carles  
*NT3  *Alforja  
*NT3  *Alió  
*NT3  *Almoster  
*NT3  *Altafulla  
*NT3  *Ametlla de Mar, l’  
*NT3  *Ampolla, l’  
*NT3  *Amposta  
*NT3  *Arboç, l’  
*NT3  *Arbolí  
*NT3  *Argentera, l’  
*NT3  *Arnes  
*NT3  *Ascó  
*NT3  *Banyeres del Penedès  
*NT3  *Barberà de la Conca  
*NT3  *Batea  
*NT3  *Bellmunt del Priorat  
*NT3  *Bellvei  
*NT3  *Benifallet  
*NT3  *Benissanet  
*NT3  *Bisbal de Falset, la  
*NT3  *Bisbal del Penedès, la  
*NT3  *Blancafort  
*NT3  *Bonastre  
*NT3  *Borges del Camp, les  
*NT3  *Bot  
*NT3  *Botarell  
*NT3  *Bràfim  
*NT3  *Cabacés  
*NT3  *Cabra del Camp  
*NT3  *Calafell  
*NT3  *Camarles  
*NT3  *Cambrils  
*NT3  *Capafonts  
*NT3  *Capçanes  
*NT3  *Caseres  
*NT3  *Castellvell del Camp  
*NT3  *Catllar, el  
*NT3  *Colldejou  
*NT3  *Conesa  
*NT3  *Constantí  
*NT3  *Corbera d’Ebre  
*NT3  *Cornudella de Montsant  
*NT3  *Creixell  
*NT3  *Cunit  
*NT3  *Deltebre  
*NT3  *Duesaigües  
*NT3  *Espluga de Francolí, l’  
*NT3  *Falset  
*NT3  *Fatarella, la  
*NT3  *Febró, la  
*NT3  *Figuera, la  
*NT3  *Figuerola del Camp  
*NT3  *Flix  
*NT3  *Forès  

*NT3  *Freginals  
*NT3  *Galera, la  
*NT3  *Gandesa  
*NT3  *Garcia  
*NT3  *Garidells, els  
*NT3  *Ginestar  
*NT3  *Godall  
*NT3  *Gratallops  
*NT3  *Guiamets, els  
*NT3  *Horta de Sant Joan  
*NT3  *Lloar, el  
*NT3  *Llorac  
*NT3  *Llorenç del Penedès  
*NT3  *Marçà  
*NT3  *Margalef  
*NT3  *Mas de Barberans  
*NT3  *Masdenverge  
*NT3  *Masllorenç  
*NT3  *Masó, la  
*NT3  *Maspujols  
*NT3  *Masroig, el  
*NT3  *Milà, el  
*NT3  *Miravet  
*NT3  *Molar, el  
*NT3  *Mont-ral  
*NT3  *Mont-roig del Camp  
*NT3  *Montblanc  
*NT3  *Montbrió del Camp  
*NT3  *Montferri  
*NT3  *Montmell, el  
*NT3  *Móra d’Ebre  
*NT3  *Móra la Nova  
*NT3  *Morell, el  
*NT3  *Morera de Montsant, la  
*NT3  *Nou de Gaià, la  
*NT3  *Nulles  
*NT3  *Pallaresos, els  
*NT3  *Palma d’Ebre, la  
*NT3  *Passanant i Belltall  
*NT3  *Paüls  
*NT3  *Perafort  
*NT3  *Perelló, el  
*NT3  *Piles, les  
*NT3  *Pinell de Brai, el  
*NT3  *Pira  
*NT3  *Pla de Santa Maria, el  
*NT3  *Pobla de Mafumet, la  
*NT3  *Pobla de Massaluca, la  
*NT3  *Pobla de Montornès, la  
*NT3  *Poboleda  
*NT3  *Pont d’Armentera, el  
*NT3  *Pontils  
*NT3  *Porrera  
*NT3  *Pradell de la Teixeta  
*NT3  *Prades  
*NT3  *Prat de Comte  
*NT3  *Pratdip  
*NT3  *Puigpelat  
*NT3  *Querol  
*NT3  *Rasquera  
*NT3  *Renau  
*NT3  *Reus  
*NT3  *Riba, la  
*NT3  *Riba-roja d’Ebre  
*NT3  *Riera de Gaià, la  
*NT3  *Riudecanyes  
*NT3  *Riudecols  
*NT3  *Riudoms  
*NT3  *Rocafort de Queralt  
*NT3  *Roda de Barà  
*NT3  *Rodonyà  
*NT3  *Roquetes  
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*NT3  *Rourell, el  
*NT3  *Salomó (municipi)  
*NT3  *Salou  
*NT3  *Sant Carles de la Ràpita  
*NT3  *Sant Jaume d’Enveja  
*NT3  *Sant Jaume dels Domenys  
*NT3  *Santa Bàrbara  
*NT3  *Santa Coloma de Queralt  
*NT3  *Santa Oliva  
*NT3  *Sarral  
*NT3  *Savallà del Comtat  
*NT3  *Secuita, la  
*NT3  *Selva del Camp, la  
*NT3  *Senan  
*NT3  *Sénia, la  
*NT3  *Solivella  
*NT3  *Tarragona (ciutat)  
*NT3  *Tivenys  
*NT3  *Tivissa  
*NT3  *Torre de Fontaubella, la  
*NT3  *Torre de l’Espanyol, la  
*NT3  *Torredembarra  
*NT3  *Torroja del Priorat  
*NT3  *Tortosa  
*NT3  *Ulldecona  
*NT3  *Ulldemolins  
*NT3  *Vallclara  
*NT3  *Vallfogona de Riucorb  
*NT3  *Vallmoll  
*NT3  *Valls  
*NT3  *Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant  
*NT3  *Vendrell, el  
*NT3  *Vespella de Gaià  
*NT3  *Vila-rodona  
*NT3  *Vila-seca  
*NT3  *Vilabella  
*NT3  *Vilalba dels Arcs  
*NT3  *Vilallonga del Camp  
*NT3  *Vilanova d’Escornalbou  
*NT3  *Vilanova de Prades  
*NT3  *Vilaplana  
*NT3  *Vilaverd  
*NT3  *Vilella Alta, la  
*NT3  *Vilella Baixa, la  
*NT3  *Vimbodí i Poblet  
*NT3  *Vinebre  
*NT3  *Vinyols i els Arcs  
*NT3  *Xerta  

NT1  Ceuta  
*NT2  *Ceuta (ciutat)  

NT1  Ceuta i Melilla  
NT1  comunitat de Madrid  

*NT2  *Madrid (ciutat)  
NT1  Extremadura  

*NT2  *Badajoz  
*NT2  *Cáceres  

NT1  Galícia  
*NT2  *la Corunya  
*NT2  *Lugo  
*NT2  *Ourense  
*NT2  *Pontevedra  

NT1  illes Balears  
*NT2  *Cabrera  
*NT2  *Eivissa  
*NT2  *Formentera  
*NT2  *Mallorca  
*NT2  *Menorca  

NT1  illes Canàries  
*NT2  *Fuerteventura  
*NT2  *Gomera  
*NT2  *Gran Canària  
*NT2  *Hierro  

*NT2  *la Palma  
*NT2  *Lanzarote  
*NT2  *Tenerife  

NT1  La Rioja  
*NT2  *Logronyo  

NT1  Melilla  
*NT2  *Melilla (ciutat)  

NT1  Navarra  
*NT2  *Pamplona  

NT1  País Basc  
*NT2  *Àlaba  
*NT3  *Vitòria  

*NT2  *Biscaia  
*NT3  *Bilbao  

*NT2  *Guipúscoa  
*NT3  *Sant Sebastià  

NT1  País Valencià  
*NT2  *Alacant  
*NT2  *Castelló  
*NT2  *València  

NT1  Principat d’Astúries  
*NT2  *Oviedo  

NT1  Regió de Múrcia  
*NT2  *Múrcia (ciutat)  

RT  Espanya  

regions d’Estònia  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
NT1  Estònia central  
NT1  Estònia meridional  
NT1  Estònia nord-oriental  
NT1  Estònia occidental  
NT1  Estònia septentrional  
RT  Estònia  

Regions d’Europa, Consell de Municipis i — 
(7626) 

regions d’Hongria  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
NT1  Alföld meridional  
NT1  Alföld septentrional  
NT1  Hongria central  
NT1  Hongria septentrional  
NT1  Transdanubi central  
NT1  Transdanubi meridional  
NT1  Transdanubi occidental  
RT  Hongria  

regions d’Irlanda  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
NT1  Connacht  
NT1  Leinster  
NT1  Munster  
NT1  Ulster-Dún na nGall  
RT  Irlanda  

regions d’Itàlia  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
NT1  Abruços, els  
NT1  Apúlia  
NT1  Basilicata  
NT1  Calàbria  
NT1  Campània  
NT1  Emília-Romanya  
NT1  Friül-Venècia Júlia  
NT1  Laci  
NT1  Ligúria  
NT1  Llombardia  
NT1  Marques, les  
NT1  Molise  
NT1  Piemont  

NT1  Sardenya  
NT1  Sicília  
NT1  Toscana  
NT1  Trentino-Alto Adige  

NT2  província autònoma de Bozen  
NT2  província autònoma de Trento  

NT1  Úmbria  
NT1  Vall d’Aosta  
NT1  Vèneto  
RT  Itàlia  
RT  Mezzogiorno  

regions de Bulgària  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
NT1  Severen tsentralen (Bulgària)  

NT2  regió de Gabrovo  
NT2  regió de Razgrad  
NT2  regió de Ruse  
NT2  regió de Silistra  
NT2  regió de Veliko Târnovo  

NT1  Severoiztochen (Bulgària)  
NT2  regió de Dobrič  
NT2  regió de Šumen  
NT2  regió de Târgovište  
NT2  regió de Varna  

NT1  Severozapaden (Bulgària)  
NT2  regió de Loveč  
NT2  regió de Montana  
NT2  regió de Pleven  
NT2  regió de Vidin  
NT2  regió de Vratsa  

NT1  Yugoiztochen (Bulgària)  
NT2  regió de Burgas  
NT2  regió de Jambol  
NT2  regió de Sliven  
NT2  regió de Stara Zagora  

NT1  Yugozapaden (Bulgària)  
NT2  regió de Blagoevgrad  
NT2  regió de Kjustendil  
NT2  regió de la ciutat de Sofia  
NT2  regió de Pernik  
NT2  regió del districte de Sofia  

NT1  Yuzhen tsentralen (Bulgària)  
NT2  regió d’Haskovo  
NT2  regió de Kârdžali  
NT2  regió de Pazardzhik  
NT2  regió de Plovdiv  
NT2  regió de Smoljan  

RT  Bulgària  

regions de Dinamarca  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
NT1  Hovedstaden  
NT1  Midtjylland  
NT1  Nordjylland  
NT1  Sjælland  
NT1  Syddanmark  
RT  Dinamarca  
RT  Grenlàndia  
RT  illes Fèroe  

regions de Finlàndia  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
NT1  Finlàndia Meridional  
NT1  Finlàndia Occidental  
NT1  Finlàndia Oriental  
NT1  illes Åland  
NT1  Lapònia  
NT1  Oulu  
RT  Finlàndia  
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regions de França  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
NT1  Alsàcia  
NT1  Alta Normandia  
NT1  Alvèrnia  
NT1  Aquitània  
NT1  Baixa Normandia  
NT1  Borgonya  
NT1  Bretanya  
NT1  Còrsega  
NT1  Franc Comtat  
NT1  Illa de França  
NT1  Llemosí  
NT1  Llenguadoc-Rosselló  
NT1  Lorena  
NT1  Migdia-Pirineus  
NT1  Nord-Pas-de-Calais  
NT1  País del Loira  
NT1  Picardia  
NT1  Poitou-Charentes  
NT1  Provença-Alps-Costa Blava  
NT1  regió del Centre (França)  
NT1  Roine-Alps  
NT1  Xampanya-Ardenes  
RT  DU francesos  
RT  França  

regions de Grècia  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
NT1  Àtica  
NT1  Creta  
NT1  Epir  
NT1  Grècia Central  
NT1  Grècia occidental  
NT1  illes de l’Egea  

NT2  Egea Meridional  
NT2  Egea Septentrional  

NT1  illes Jòniques  
NT1  Macedònia  

NT2  Macedònia central  
NT2  Macedònia occidental  
NT2  Macedònia oriental-Tràcia  

NT1  Peloponès  
NT1  Tessàlia  
RT  Grècia  

regions de la Gran Bretanya  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*UF  *regions del Regne Unit  
NT1  Anglaterra  

NT2  Est d’Anglaterra  
NT2  Londres  
NT2  Midlands de l’Est  
NT2  Midlands de l’Oest  
NT2  Nord-est d’Anglaterra  
NT2  Nord-oest d’Anglaterra  
NT2  Sud-est d’Anglaterra  
NT2  Sud-oest d’Anglaterra  
NT2  Yorkshire i Humberside  

NT1  Escòcia  
NT1  Irlanda del Nord  
NT1  País de Gal·les  
RT  illa de Man  
RT  illes del Canal  
RT  Regne Unit  

regions de la República Txeca  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
NT1  Bohèmia Central  
NT1  Bohèmia Meridional  
NT1  Hradec Králové  
NT1  Karlovy Vary  

NT1  Liberec  
NT1  Moràvia i Silèsia  
NT1  Moràvia meridional  
NT1  Olomouc  
NT1  Pardubice  
NT1  Plzeň  
NT1  Praga  
NT1  Ústí nad Labem  
NT1  Vysočina  
NT1  Zlín  
RT  República Txeca  

Regions de la Unió Europea, Comitè de les  
USE  Comitè de les Regions (1006) 

regions de Letònia  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
NT1  Curlàndia  
NT1  Latgale  
NT1  Riga  
NT1  Vidzeme  
NT1  Zemgale  
RT  Letònia  

regions de Lituània  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
NT1  Alitus  
NT1  Kaunas  
NT1  Klaipeda  
NT1  Marijampole  
NT1  Panevėžys  
NT1  Šiauliai  
NT1  Taurage  
NT1  Telšiai  
NT1  Utena  
NT1  Vílnius  
RT  Lituània  

regions de Polònia  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
NT1  voivodat d’Opole  
NT1  voivodat de Cuiàvia-Pomerània  
NT1  voivodat de la Baixa Silèsia  
NT1  voivodat de la Gran Polònia  
NT1  voivodat de la Petita Polònia  
NT1  voivodat de Łódź  
NT1  voivodat de Lublin  
NT1  voivodat de Lubusz  
NT1  voivodat de Mazòvia  
NT1  voivodat de Podlàquia  
NT1  voivodat de Pomerània  
NT1  voivodat de Pomerània occidental  
NT1  voivodat de Santa Creu  
NT1  voivodat de Silèsia  
NT1  voivodat de Subcarpàcia  
NT1  voivodat de Warmia i Mazúria  
RT  Polònia  

regions de Portugal  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
NT1  Açores  
NT1  Alentejo  
NT1  Algarve  
NT1  Lisboa i Vall del Tajo  
NT1  Madeira  
NT1  Portugal del Centre  
NT1  Portugal del Nord  
RT  Portugal  

regions de Romania  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
NT1  Bucarest-Ilfov  
NT1  Romania de l’Oest  

NT2  Arad  
NT2  Caraș-Severin  
NT2  Hunedoara  
NT2  Timiş  

NT1  Romania del centre  
NT2  Alba  
NT2  Brașov  
NT2  Covasna  
NT2  Harghița  
NT2  Mureş  
NT2  Sibiu  

NT1  Romania del Nord-est  
NT2  Bacau  
NT2  Botoșani  
NT2  Iaşi  
NT2  Neamţ  
NT2  Suceava  
NT2  Vaslui  

NT1  Romania del Nord-oest  
NT2  Bihor  
NT2  Bistriţa-Nasaud  
NT2  Cluj  
NT2  Maramureş  
NT2  Salaj  
NT2  Satu Mare  

NT1  Romania del Sud-est  
NT2  Brăila  
NT2  Buzau  
NT2  Constanţa  
NT2  Galați  
NT2  Tulcea  
NT2  Vrancea  

NT1  Romania del Sud-Muntènia  
NT2  Argeș  
NT2  Calarași  
NT2  Dîmbovița  
NT2  Giurgiu  
NT2  Ialomiţa  
NT2  Prahova  
NT2  Teleorman  

NT1  Romania del Sud-oest Oltènia  
NT2  Dolj  
NT2  Gorj  
NT2  Mehedinţi  
NT2  Olt  
NT2  Vîlcea  

RT  Romania  

regions de Suècia  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
NT1  Centre-Est de Suècia  

NT2  Örebro  
NT2  Östergötland  
NT2  Södermanland  
NT2  Uppsala  
NT2  Västmanland  

NT1  Centre-Nord de Suècia  
NT2  Dalarna  
NT2  Gävleborg  
NT2  Värmland  

NT1  Estocolm  
NT1  Norrland central  

NT2  Jämtland  
NT2  Västernorrland  

NT1  Norrland septentrional  
NT2  Norrbotten  
NT2  Västerbotten  
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NT1  Oest de Suècia  
NT2  Halland  
NT2  Västergötland  

NT1  Smaaland i Illes  
NT2  Gotland  
NT2  Jönköping  
NT2  Kalmar  
NT2  Kronoberg  

NT1  Suècia Meridional  
NT2  Blekinge  
NT2  Escània  

RT  Suècia  

*regions del Regne Unit  
*USE  regions de la Gran Bretanya (7211) 

regions dels Països Baixos  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
NT1  Brabant Septentrional  
NT1  Drenthe  
NT1  Flevoland  
NT1  Frísia  
NT1  Gelderland  
NT1  Groningen  
NT1  Holanda Meridional  
NT1  Holanda Septentrional  
NT1  Limburg  
NT1  Overijssel  
NT1  Utrecht  
NT1  Zelanda  
RT  Països Baixos  

regions desfavorides, ajuda a les  
USE  ajuda regional (1606) 

regions determinades (VQPRD), vins de quali-
tat produïts en  
USE  vi de qualitat superior (6021) 

Regions, dictamen del Comitè de les  
USE  dictamen del CdR (1011) 

regions i comunitats de Bèlgica  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
NT1  comunitats de Bèlgica  

NT2  comunitat alemanya  
NT2  comunitat flamenca  
NT2  comunitat francesa  

NT1  regió de Brussel·les-capital  
NT1  regió flamenca  

NT2  província d’Anvers  
NT2  província de Brabant flamenc  
NT2  província de Flandes Occidental  
NT2  província de Flandes Oriental  
NT2  província de Limburg  

NT1  regió valona  
NT2  província d’Hainaut  
NT2  província de Brabant való  
NT2  província de Lieja  
NT2  província de Luxemburg belga  
NT2  província de Namur  

RT  Bèlgica  

regions menys afavorides, ajuda a les  
USE  ajuda regional (1606) 

registrada, marca — (6416) 

registrades en compensació internacional (SE-
DOC), sistema europeu de difusió d’ofertes i de-
mandes d’ocupació  
USE  EURES (4411) 

registral, dret immobiliari  
USE  propietat immobiliària (1211) 

Registre Civil  
MT  1211 dret civil  
BT1  estat civil  

BT2  estatut jurídic  
BT3  dret civil  

registre d’instruccions prèvies  
USE  testament vital (2841) 

registre de dades  
MT  3236 informàtica i tractament de dades  
UF  enregistrament de dades  
UF  introducció de dades  
BT1  tractament de dades  
RT  registre de documents  

registre de documents  
MT  3221 documentació  
BT1  documentació  
RT  registre de dades  

registre de la propietat  
USE  cadastre (1211) 

registre de penats  
USE  registre penal (1216) 

registre de societat  
SN  Inscripció d’una societat en el registre mercantil 

del lloc on té la seu social.  
MT  4006 organització de l’empresa  
UF  inscripció de societats mercantils  
UF  Registre Mercantil  
BT1  constitució de societats mercantils  

BT2  vida de l’empresa  
*RT  dret mercantil  

registre de voluntats anticipades  
USE  testament vital (2841) 

registre, drets de — (2446) 

registre electoral  
USE  electorat (0416) 

registre fiscal  
USE  cadastre (1211) 

Registre Mercantil  
USE  registre de societat (4006) 

registre penal  
MT  1216 dret penal  
UF  antecedents penals  
UF  expedient penal d’una persona  
UF  registre de penats  
BT1  sanció penal  

reglament administratiu  
SN  Acte de caràcter normatiu dictat per una autori-

tat altra que el parlament.  
MT  1206 fonts i branques del dret  
UF  acte de regulació administrativa  
BT1  legislació  

BT2  fonts del dret  
NT1  decisió  
NT1  decret  
NT1  directiva  
NT1  disposició administrativa  

reglament CE  
SN  L’utilitzarem en combinació amb la institució 

corresponent.  
MT  1011 dret de la Unió Europea  
UF  reglament de la Comissió  
UF  reglament del Consell  
BT1  reglament comunitari  

BT2  acte comunitari  

reglament CEEA  
MT  1011 dret de la Unió Europea  
UF  reglament Euratom  
BT1  reglament comunitari  

BT2  acte comunitari  

reglament comunitari  
MT  1011 dret de la Unió Europea  
BT1  acte comunitari  
NT1  decisió general CECA  
NT1  reglament CE  
NT1  reglament CEEA  
NT1  reglament d’aplicació  

reglament d’aplicació  
MT  1011 dret de la Unió Europea  
BT1  reglament comunitari  

BT2  acte comunitari  

reglament de la Comissió  
USE  reglament CE (1011) 

reglament de la institució  
USE  reglament intern (0431) 

reglament de parlament nacional  
USE  reglament parlamentari (0426) 

reglament de parlament regional  
USE  reglament parlamentari (0426) 

reglament del Consell  
USE  reglament CE (1011) 

reglament del Parlament Europeu  
USE  reglament parlamentari (0426) 

reglament Euratom  
USE  reglament CEEA (1011) 

Reglament financer  
MT  2436 hisenda pública i política pressupostària  
BT1  hisenda pública  

reglament intern  
MT  0431 vida política i seguretat pública  
UF  reglament de la institució  
BT1  vida institucional  
RT  reglament parlamentari  

reglament parlamentari  
MT  0426 treballs parlamentaris  
UF  reglament de parlament nacional  
UF  reglament de parlament regional  
UF  reglament del Parlament Europeu  
BT1  procediment parlamentari  
RT  reglament intern  

Reglament sobre el transport de matèries peri-
lloses pel Rin  
USE  acord ADN (4821) 
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reglament tècnic  
MT  6411 tecnologia i reglamentació tècnica  
BT1  reglamentació tècnica  

reglamentació agrària  
USE  dret agrari (5606) 

reglamentació agrícola, comitè de  
USE  comitè agrícola CE (5606) 

reglamentació CE, comitè de — (1006) 

reglamentació comercial  
MT  2006 política comercial  
UF  reglamentació del comerç  
BT1  política comercial  
NT1  horari comercial  
NT1  llicència comercial  
NT1  tràfic il·lícit  
RT  informació comercial  

reglamentació comunitària  
USE  dret comunitari (1011) 

reglamentació d’inversions  
MT  2426 finançament i inversió  
UF  declaració d’inversió  
BT1  política d’inversió  

BT2  inversió  
RT  reglamentació financera  

reglamentació de canvis  
USE  control de canvis (2411) 

reglamentació de l’alimentació  
USE  legislació alimentària (2841) 

reglamentació de l’energia  
USE  dret de l’energia (6606) 

reglamentació de la circulació  
MT  4806 política de transports  
NT1  Codi de la Circulació  
NT1  codi de navegació  
NT1  control aeri  
NT1  control de la circulació  
NT1  ensenyament de la conducció  
NT1  permís de conduir  

NT2  permís de conduir europeu  
NT1  permís de navegació  
NT1  reglamentació de la velocitat  
NT1  senyalització  
RT  circulació urbana  

reglamentació de la competència  
USE  dret de la competència (4031) 

reglamentació de la construcció  
MT  2846 urbanisme i construcció  
UF  legislació de la construcció  
UF  norma de construcció  
BT1  política de construcció  
RT  reglamentació tècnica  
RT  reglamentació urbanística  

reglamentació de la velocitat  
MT  4806 política de transports  
UF  limitació de la velocitat  
UF  tacògraf  

UF  velocitat màxima  
UF  velocitat mínima  
BT1  reglamentació de la circulació  
RT  estalvi d’energia  

reglamentació de les telecomunicacions  
MT  3226 comunicació  
BT1  telecomunicació  

BT2  sistema de comunicació  

reglamentació de les transaccions  
USE  reglamentació financera (2421) 

reglamentació de lloguers  
MT  2846 urbanisme i construcció  
UF  congelació de lloguers  
BT1  dret de l’habitatge  

BT2  habitatge  

reglamentació del comerç  
USE  reglamentació comercial (2006) 

reglamentació del medi ambient  
USE  dret del medi ambient (5206) 

reglamentació del transport  
MT  4806 política de transports  
NT1  autorització de transport  
NT1  document de transport  
NT1  documentació del vehicle  
NT1  durada de la conducció  
NT1  inspecció tècnica  
NT1  llicència de transport  
NT1  matriculació del vehicle  
NT1  quota de transport  
NT1  títol de transport  
RT  assegurança de transports  

reglamentació duanera  
MT  2011 política aranzelària  
UF  codi duaner comunitari  
UF  legislació duanera  
NT1  control de duana  
NT1  deute duaner  
NT1  document duaner  

NT2  certificat de circulació  
NT2  certificat sanitari  
NT2  document únic  
NT2  llicència d’exportació  
NT2  llicència d’importació  

NT1  duana  
NT2  professió duanera  

NT1  formalitat duanera  
NT2  simplificació de les formalitats  

NT1  frau duaner  
NT1  valor a duana  
NT1  zona franca  
RT  bé personal  
RT  cooperació duanera  

reglamentació farmacèutica  
USE  legislació farmacèutica (2841) 

reglamentació financera  
MT  2421 lliure circulació de capitals  
UF  legislació financera  
UF  reglamentació de les transaccions  
BT1  lliure circulació de capitals  
RT  dret bancari  
RT  reglamentació d’inversions  

reglamentació fiscal  
USE  dret fiscal (2446) 

reglamentació fitosanitària  
USE  legislació fitosanitària (5606) 

reglamentació forestal  
USE  legislació forestal (5636) 

reglamentació nacional  
USE  dret nacional (1206) 

reglamentació sanitària  
USE  legislació sanitària (2841) 

reglamentació sobre enteses  
SN  L’utilitzarem en l’àmbit de la política comunitària 

de concurrència. Per a les normatives nacionals, 
farem servir “legislació antitrust”.  

MT  4031 competència  
UF  acció antimonopoli  
UF  acció contra les enteses  
UF  acords, decisions i pràctiques concertades  
UF  normativa sobre enteses  
UF  pràctiques concertades  
BT1  dret de la competència  
NT1  autorització d’entesa  
NT1  declaració d’entesa  
NT1  exempció d’autorització d’entesa  
RT  entesa  

reglamentació social  
USE  dret social (2826) 

reglamentació tècnica  
MT  6411 tecnologia i reglamentació tècnica  
NT1  especificació tècnica  
NT1  normalització  

NT2  harmonització de normes  
NT2  homologació  
NT3  certificació comunitària  

NT2  marca de conformitat CE  
NT2  norma  
NT3  norma de producció  
NT3  norma de qualitat  
NT3  norma de seguretat  
NT3  norma tècnica  

NT2  norma internacional  
NT3  norma europea  

NT1  pesos i mesures  
NT1  reglament tècnic  
RT  reglamentació de la construcció  

reglamentació urbanística  
MT  2846 urbanisme i construcció  
UF  dret urbanístic  
UF  legislació d’urbanisme  
UF  normativa urbanística  
*UF  *sanció per infracció urbanística  
BT1  urbanisme  
RT  cadastre  
RT  permís de construcció  
RT  reglamentació de la construcció  

reglamentació veterinària  
USE  legislació veterinària (5606) 

reglamentació voluntària  
USE  autoregulació (1206) 

reglamentària, autonomia  
USE  competències del parlament (0421) 
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reglamentària, potestat — (0436) 

reglamentat, mercat — (2411) 

Regne d’Aràbia Saudita  
USE  Aràbia Saudita (7226+7231+7236) 

Regne d’Espanya  
USE  Espanya (7206+7231+7236) 

Regne de Bahrain  
USE  Bahrain (7226+7231+7236) 

Regne de Bèlgica  
USE  Bèlgica (7206+7231+7236) 

Regne de Bhutan  
USE  Bhutan (7226+7231) 

Regne de Cambodja  
USE  Cambodja (7226+7231) 

Regne de Dinamarca  
USE  Dinamarca (7206+7231+7236) 

Regne de Lesotho  
USE  Lesotho (7221+7231) 

Regne de Nepal  
USE  Nepal (7226+7231) 

Regne de Noruega  
USE  Noruega (7206+7231+7236) 

Regne de Suècia  
USE  Suècia (7206+7231+7236) 

Regne de Swazilàndia  
USE  Swazilàndia (7221+7231) 

Regne de Tailàndia  
USE  Tailàndia (7226+7231) 

Regne de Tonga  
USE  Tonga (7226+7231) 

Regne del Marroc  
USE  Marroc (7221+7231+7236) 

Regne dels Països Baixos  
USE  Països Baixos (7206+7231+7236) 

Regne dels Països Baixos, països d’ultramar del  
USE  PTU dels Països Baixos (7241) 

Regne Haiximita de Jordània  
USE  Jordània (7226+7231+7236) 

Regne Unit  
MT  7206 Europa  
MT  7231 geografia econòmica  
MT  7236 geografia política  
UF  Gran Bretanya  
UF  Regne Unit de la Gran Bretanya i Irlanda del 

Nord  
BT1  Europa occidental  
BT1  estat membre UE  
BT1  països de l’OCDE  
BT1  països de l’OTAN  
BT1  països de la UEO  
BT1  països del Consell d’Europa  
RT  regions de la Gran Bretanya  

Regne Unit de la Gran Bretanya i Irlanda del Nord  
USE  Regne Unit (7206+7231+7236) 

Regne Unit, països i territoris d’ultramar del  
USE  PTU de la Gran Bretanya (7241) 

Regne Unit, PTU del  
USE  PTU de la Gran Bretanya (7241) 

*Regne Unit, regions del   
*USE  regions de la Gran Bretanya (7211) 

regulació administrativa, acte de  
USE  reglament administratiu (1206) 

regulació agrícola, comitè de  
USE  comitè agrícola CE (5606) 

regulació automàtica  
USE  automatització (6411) 

regulació d’ocupació  
USE  supressió d’ocupació (4406) 

regulació de l’horari de treball  
MT  4416 condicions i organització del treball  
BT1  organització del treball  
NT1  reducció de la setmana laboral  
RT  política d’ocupació  
RT  treball a temps parcial  

regulació de la caça  
MT  5206 política del medi ambient  
UF  caça selectiva  
UF  llicència de caça  
UF  període de caça  
UF  permís de caça  
UF  zona vedada  
BT1  protecció de la fauna  

BT2  protecció del medi ambient  
RT  caça  
*RT  *llicència administrativa  
RT  mamífer salvatge  

regulació de la pesca  
MT  5641 pesca  
BT1  política pesquera  
NT1  control pesquer  
NT1  dret de pesca  
NT1  llicència de pesca  
NT1  permís de pesca  
NT1  temporada de pesca  
NT1  xarxa de pesca  
*RT  *llicència administrativa  

regulació de la producció agrícola  
MT  5611 producció i estructures agràries  
NT1  coresponsabilitat dels productors  
NT1  excedent agrari  
NT1  gravamen sobre les matèries grasses  
NT1  llindar de garantia  
NT1  orientació agrària  
NT1  prima per emmagatzematge  
NT1  prima per no-comercialització  
NT1  quota agrària  
NT1  relació agricultura-comerç  
NT1  relació agricultura-indústria  
RT  producció agrícola  

regulació de preus  
MT  2451 preus  
UF  ordenació de preus  

UF  preu regulat  
BT1  política de preus  

regulació de transaccions  
MT  2006 política comercial  
BT1  política comercial  
RT  balança de pagaments  
RT  transacció financera  

regulació, estoc de  
USE  estoc regulador (2021) 

regulació nacional  
USE  dret nacional (1206) 

regulador agrícola, dret  
USE  exacció agrícola (1021) 

regulador, estoc — (2021) 

reguladora, exacció  
USE  exacció agrícola (1021) 

regularització comptable  
USE  tancament de comptes (4026) 

regularització del mercat  
MT  2006 política comercial  
UF  equilibri del mercat  
UF  estabilització de les cotitzacions  
UF  estabilització del mercat  
UF  sanejament del mercat  
BT1  política comercial  
RT  estabilitat de preus  
RT  estabilització econòmica  
RT  FEOGA Garantia  
RT  política agrària comuna  
RT  reconversió productiva  

regulat, preu  
USE  regulació de preus (2451) 

rehabilitació  
USE  prescripció de la pena (1216) 

rehabilitació d’edificis  
USE  renovació urbana (2846) 

rei  
USE  cap d’estat (0406) 

*Rei, Molins de  — (7211+9999) 

*Rei, els, Prats de  — (7211+9999) 

reimportació  
MT  2016 intercanvis econòmics  
BT1  importació  

BT2  intercanvi comercial  
RT  perfeccionament passiu  

reinserció escolar  
MT  3216 organització de l’ensenyament  
BT1  treball escolar  
RT  educació especial  

reinserció professional  
SN  Retorn al mercat laboral després d’un període 

d’absència llarg a causa de permisos per mater-
nitat, educació dels fills, servei militar, privació 
de llibertat, etcètera.  
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MT  4406 ocupació  
UF  reintegració professional  
BT1  inserció professional  

BT2  política d’ocupació  
RT  delinqüència  
RT  discapacitat  

reinserció social  
MT  2826 vida social  
UF  reintegració social  
BT1  política social  
RT  delinqüència  

reintegració professional  
USE  reinserció professional (4406) 

reintegració social  
USE  reinserció social (2826) 

reintegrament de drets de duana  
USE  reembors de drets duaners (2011) 

*Reixac, Montcada i  — (7211+9999) 

relació administració-administrat  
MT  0436 poder executiu i administració pública  
BT1  administració pública  
NT1  defensor del poble  
NT1  formalitat administrativa  
NT1  recurs administratiu  
NT1  transparència administrativa  

relació agricultura-comerç  
MT  5611 producció i estructures agràries  
BT1  regulació de la producció agrícola  
RT  agricultura comercial  
RT  dret de la competència  
RT  intercanvi agrícola  

relació agricultura-indústria  
MT  5611 producció i estructures agràries  
BT1  regulació de la producció agrícola  
RT  indústria agrària  
RT  indústria alimentària  

relació amb el client  
USE  clientela (2036) 

relació bilateral  
SN  Organització dels intercanvis internacionals ba-

sada en acords directes entre dos estats.  
MT  0806 política internacional  
UF  bilateralisme  
BT1  política internacional  
RT  acord bilateral  
RT  ajuda bilateral  
RT  cooperació internacional  

relació camp-ciutat  
MT  2816 demografia i població  
BT1  distribució geogràfica de la població  
RT  migració rural-urbana  

relació capital-producció  
USE  productivitat (4026) 

relació capital-treball  
USE  productivitat (4026) 

relació comercial  
MT  2021 comerç internacional  
NT1  acord comercial  

NT2  AGCS  
NT2  GATT  
NT3  Carta de l’Havana  
NT3  lliure circulació de mercaderies  

NT2  TRIMS  
NT2  TRIPS  

NT1  acord de limitació  
NT1  acord de lliure comerç  
NT1  acord multifibres  
NT1  acord sectorial  
NT1  acord sobre productes bàsics  

NT2  estoc regulador  
NT2  fons comú  

NT1  disputa comercial  
NT1  Protocol del sucre  

relació cost-benefici  
USE  anàlisi de cost-benefici (4026) 

relació cultural  
MT  2831 cultura i religió  
UF  intercanvi cultural  
BT1  política cultural  
NT1  intercanvi de joves  
RT  cooperació cultural  
RT  educació comparada  
RT  estudiant estranger  
RT  intercanvi científic  

relació diplomàtica  
MT  0806 política internacional  
UF  diplomàcia  
UF  reconeixement diplomàtic  
BT1  política internacional  
NT1  diplomàcia parlamentària  
NT1  protecció diplomàtica  
NT1  protocol diplomàtic  
NT1  representació diplomàtica  

NT2  ambaixada  
NT2  consolat  
NT2  immunitat diplomàtica  
NT2  observador  
NT2  professió diplomàtica  
NT2  Representació Permanent davant la UE  

RT  reconeixement d’un estat  

relació econòmica  
MT  0806 política internacional  
UF  relació financera  
BT1  política internacional  
RT  Banc Mundial  
RT  cooperació econòmica  
RT  finances internacionals  
RT  relacions monetàries  
RT  unió econòmica  

relació ensenyament-indústria  
USE  relació escola-indústria (3216) 

relació ensenyament-vida professional  
USE  relació escola-vida professional (3216) 

relació entre els poders central, regional o local  
USE  relació estat-entitats territorials (0431) 

relació entre preus d’importació i d’exportació  
USE  terme de l’intercanvi (2016) 

relació escola-indústria  
MT  3216 organització de l’ensenyament  
UF  relació ensenyament-indústria  
UF  relació universitat-indústria  
BT1  vida escolar  

relació escola-vida professional  
MT  3216 organització de l’ensenyament  
UF  relació ensenyament-vida professional  
UF  relació universitat-vida professional  
BT1  vida escolar  

relació església-estat  
MT  0436 poder executiu i administració pública  
UF  separació d’església i estat  
BT1  política governamental  

BT2  competències de l’Executiu  
BT3  Executiu  

RT  relació interinstitucional  

relació Est-Oest  
SN  Utilitzat per a les relacions entre tots dos blocs, 

és possible que es continuï usant en el marc de 
les noves relacions entre Occident i els països 
de l’antic bloc de l’Est.  

MT  0806 política internacional  
BT1  política internacional  
RT  acord de Wassenaar  
RT  coexistència pacífica  
RT  comerç Est-Oest  
RT  guerra freda  
RT  política de blocs  

relació estat membre-Unió Europea  
USE  pertinença a la Unió Europea (1016) 

relació estat-entitats territorials  
MT  0431 vida política i seguretat pública  
UF  relació entre els poders central, regional o local  
BT1  repartiment de competències  

BT2  competència institucional  
BT3  vida institucional  

relació euroàrab  
USE  cooperació euroàrab (0811) 

relació financera  
USE  relació econòmica (0806) 

relació indústria-investigació  
MT  6416 investigació i propietat intel·lectual  
BT1  política d’investigació  
RT  investigació  
RT  transferència de tecnologia  

relació interadministrativa  
USE  cooperació administrativa (0436) 

relació interindustrial  
SN  Flux de béns i de serveis entre diferents indús-

tries.  
MT  6806 política i estructura industrials  
BT1  política industrial  
RT  cooperació industrial  
RT  cooperació interempresarial  

relació interinstitucional  
MT  0431 vida política i seguretat pública  
BT1  vida institucional  
NT1  cooperació institucional  
RT  relació església-estat  
RT  relació interinstitucional CE  
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RT  relació interparlamentària  
RT  relació legislatiu-executiu  

relació interinstitucional CE  
MT  1006 institucions de la Unió Europea i funció 

pública europea  
BT1  funcionament institucional  
NT1  acord interinstitucional  
NT1  cooperació interinstitucional CE  
RT  relació interinstitucional  

relació internacional  
MT  0806 política internacional  
BT1  política internacional  
RT  comerç internacional  
RT  cooperació internacional  
RT  política de defensa  
RT  seguretat internacional  

relació interparlamentària  
MT  0421 parlament  
NT1  cooperació interparlamentària  

NT2  COSAC  
NT1  delegació interparlamentària  
RT  relació interinstitucional  

relació interregional  
USE  cooperació administrativa (0436) 

relació intracomunitària  
SN  L’utilitzarem per a les relacions entre estats 

membres. No l’hem de confondre amb les re-
lacions que hi han entre un estat membre i la 
Comunitat.  

MT  1016 construcció europea  
BT1  aprofundiment de la Unió Europea  
NT1  conveni intergovernamental CE  
RT  pertinença a la Unió Europea  

relació laboral  
SN  Relacions col·lectives entre empresaris i treba-

lladors. En el cas de relacions individuals, farem 
servir “administració del personal”.  

MT  4426 relacions laborals i dret del treball  
UF  relació professional  
NT1  conflicte laboral  

NT2  requisició de treballadors  
NT2  tancament patronal  
NT2  vaga  

NT1  conveni col·lectiu  
NT1  diàleg social  

NT2  diàleg social comunitari  
NT1  interlocutor social  

NT2  organització patronal  
NT3  confederació patronal  

NT2  sindicat  
NT3  confederació sindical  

NT2  sindicat de funcionaris  
NT1  negociació col·lectiva  

NT2  conferència tripartida  
NT1  participació dels treballadors  

NT2  accionariat obrer  
NT2  autogestió  
NT2  cogestió  
NT2  consulta als treballadors  
NT2  informació dels treballadors  
NT2  participació en els beneficis  

NT1  representació del personal  
NT2  comitè d’empresa  
NT3  comitè d’empresa europeu  

NT2  eleccions sindicals  
NT2  representant sindical  

relació legislatiu-executiu  
MT  0431 vida política i seguretat pública  
UF  comissió mixta paritària  
UF  executiu-legislatiu  
UF  legislatiu-executiu  
UF  relació poder legislatiu-poder executiu  
BT1  política  
RT  legislació delegada  
RT  poder executiu  
RT  poder legislatiu  
RT  relació interinstitucional  
RT  separació de poders  

relació multilateral  
SN  Organització de les relacions que es basa en me-

canismes que permeten afavorir les relacions de 
cada un dels països amb tots els seus socis.  

MT  0806 política internacional  
UF  multilateralisme  
BT1  política internacional  
RT  acord multilateral  
RT  ajuda multilateral  
RT  cooperació internacional  

relació Nord-Sud  
MT  0806 política internacional  
UF  Conferència Nord-Sud  
UF  cooperació Nord-Sud  
UF  diàleg Nord-Sud  
UF  Informe Brandt  
BT1  política internacional  
RT  acord multifibres  
RT  comerç Nord-Sud  
RT  país en desenvolupament  
RT  país industrialitzat  

relació poder legislatiu-poder executiu  
USE  relació legislatiu-executiu (0431) 

relació professional  
USE  relació laboral (4426) 

relació regió-Unió Europea  
SN  Posició i influència de les regions respecte a les 

diferents polítiques europees.  
MT  1616 regió i política regional  
BT1  política regional  
RT  Comitè de les Regions  

relació Sud-Sud  
USE  cooperació Sud-Sud (0811) 

*relació treball-família  
*MT  4416 condicions i organització del treball  
*UF  *conciliació del treball amb la vida familiar  
*BT1  organització del treball  
*RT  flexibilitat del treball  
*RT  protecció de la família  

relació universitat-indústria  
USE  relació escola-indústria (3216) 

relació universitat-vida professional  
USE  relació escola-vida professional (3216) 

relacionades amb el comerç, inversions  
USE  TRIMS (2021) 

relacionades amb el comerç, mesures en matè-
ria d’inversions  
USE  TRIMS (2021) 

relacional, SGBD  
USE  sistema de gestió de bases de dades (3236) 

relacions Alemanya Occidental-Alemanya de l’Est  
USE  relacions entre les dues Alemanyes (0806) 

relacions amb els clients, administració de les  
USE  clientela (2036) 

relacions amb els clients, gestió de les  
USE  clientela (2036) 

relacions de la Unió Europea  
SN  L’utilitzarem en combinació amb el tipus de re-

lacions o acord corresponents.  
MT  1016 construcció europea  
UF  relacions exteriors CE  
NT1  acord CE  

NT2  acord comercial CE  
NT2  acord d’associació CE  
NT3  acord d’estabilització i d’associació  
NT3  acord europeu d’associació  
NT3  conveni ACP-CE  

NT4  acord de Cotonou  
NT4  Conveni d’Arusha  
NT4  Conveni de Lomé  

NT5  Conveni de Lomé I  
NT5  Conveni de Lomé II  
NT5  Conveni de Lomé III  
NT5  Conveni de Lomé IV  
NT5  Stabex  
NT5  Sysmin  

NT4  Conveni de Yaoundé  
NT3  Espai Econòmic Europeu  

NT2  acord de cooperació CE  
NT2  negociació d’un acord CE  

NT1  acord mixt  
NT1  acord provisional CE  
NT1  òrgan mixt CE  

NT2  Consell d’Associació CE  
NT2  institució ACP-CE  
NT3  assemblea paritària ACP-CE  
NT3  comitè d’ambaixadors ACP-CE  
NT3  comitè paritari ACP-CE  
NT3  consell de ministres ACP-CE  

NT2  institució comuna EEE  
NT3  comitè consultiu mixt EEE  
NT3  comitè mixt EEE  
NT3  comitè parlamentari mixt EEE  
NT3  consell de l’EEE  

NT1  paper internacional de la UE  
NT1  política europea de veïnatge  

relacions entre les dues Alemanyes  
MT  0806 política internacional  
UF  relacions Alemanya Occidental-Alemanya de 

l’Est  
UF  relacions interalemanyes  
UF  relacions RFA-RDA  
BT1  política internacional  
RT  estatut de Berlín  
RT  unificació d’Alemanya  

relacions exteriors  
USE  política exterior (0816) 

relacions exteriors CE  
USE  relacions de la Unió Europea (1016) 

relacions humanes  
MT  2826 vida social  
UF  relacions interpersonals  
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UF  relacions socials  
BT1  vida social  
RT  psicologia  

relacions interalemanyes  
USE  relacions entre les dues Alemanyes (0806) 

relacions interpersonals  
USE  relacions humanes (2826) 

relacions monetàries  
MT  2406 relacions monetàries  
NT1  acord monetari  

NT2  acord monetari europeu  
NT2  Unió Europea de Pagaments  

NT1  cooperació monetària  
NT1  integració monetària  
NT1  unió monetària  
NT1  zona monetària  

NT2  zona euro  
NT3  Euribor  
NT3  Eurogrup (zona euro)  
NT3  país no participant  
NT3  país participant  

RT  Banc Mundial  
RT  mercat de canvis  
RT  política de canvis  
RT  política monetària  
RT  relació econòmica  

relacions públiques  
MT  3226 comunicació  
BT1  política de comunicació  
RT  comercialització  
RT  grup d’interès  
RT  opinió pública  
RT  política de l’empresa  
RT  publicitat  

relacions RFA-RDA  
USE  relacions entre les dues Alemanyes (0806) 

relacions socials  
USE  relacions humanes (2826) 

relativa, majoria  
USE  majoria simple (0416) 

Relief and Works Agency, United Nations  
USE  UNRWA (7606) 

religió  
MT  2831 cultura i religió  
NT1  ateisme  
NT1  budisme  
NT1  clericat  
NT1  cristianisme  

NT2  anglicanisme  
NT2  catolicisme  
NT2  ortodòxia  
NT2  protestantisme  

NT1  església  
NT2  concili  

NT1  hinduisme  
NT1  institució religiosa  
NT1  integrisme religiós  
NT1  islamisme  
NT1  judaisme  
NT1  mitologia  
NT1  nova religió  
NT1  religió primitiva  
NT1  secta religiosa  

NT1  teologia  
NT1  text sagrat  
RT  conflicte religiós  
RT  discriminació religiosa  
RT  laïcisme  
RT  llibertat religiosa  
RT  turisme religiós  

religió, nova — (2831) 

religió primitiva  
MT  2831 cultura i religió  
UF  animisme  
UF  fetitxisme  
UF  totemisme  
UF  vodú  
*UF  *vudú  
BT1  religió  

religions, dret intern de les — (1206) 

religiós, conflicte — (1236) 

religiós, fonamentalisme  
USE  integrisme religiós (2831) 

religiós, grup — (2821) 

religiós, integrisme — (2831) 

religiós, turisme — (2826) 

religiosa, discriminació — (1236) 

religiosa, institució — (2831) 

religiosa, intolerància  
USE  discriminació religiosa (1236) 

religiosa, llibertat — (1236) 

religiosa, minoria  
USE  grup religiós (2821) 

religiosa, persecució  
USE  discriminació religiosa (1236) 

religiosa, secta — (2831) 

rellançament de l’economia  
USE  reactivació econòmica (1606) 

*Rellinars  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Vallès Occidental  

rellotge  
USE  indústria rellotgera (6821) 

rellotgera, indústria — (6821) 

rellotgeria  
USE  indústria rellotgera (6821) 

*remeier  
*USE  professió mèdica paral·lela (2841) 

remissió condicional  
USE  suspensió de la pena (1216) 

remolatxa  
USE  hortalissa d’arrel (6006) 

remolatxa farratgera  
MT  6006 productes d’origen vegetal  
BT1  tubercle  
RT  aliment per al bestiar  
RT  conreu farratger  
RT  farratge  
RT  hortalissa d’arrel  
RT  planta farratgera  

remolatxa, sucre de — (6021) 

remolatxa sucrera  
MT  6006 productes d’origen vegetal  
*UF  *bleda-rave sucrera  
BT1  tubercle  
RT  hortalissa d’arrel  
RT  sucre de remolatxa  

remolc  
USE  vehicle industrial (4816) 

remolc d’empenyiment  
MT  4821 transport marítim i fluvial  
BT1  transport per via navegable  

remolcable, pes  
USE  pes i dimensions (4811) 

remolcador  
USE  vaixell (4821) 

remuneració  
USE  salari (4421) 

remuneració del treball  
MT  4421 administració i remuneració del personal  
UF  renda del treball  
UF  retribució del treball  
NT1  dietes i despeses  
NT1  prima salarial  
NT1  remuneració en espècie  
NT1  renda complementària  
NT1  renda no salarial  
NT1  salari  

NT2  retenció  
NT2  salari baix  
NT2  salari per hores  
NT2  salari per rendiment  

remuneració en espècie  
MT  4421 administració i remuneració del personal  
UF  benefici no pecuniari  
BT1  remuneració del treball  

remuneració, igualtat de — (4421) 

remuneració per rendiment  
USE  salari per rendiment (4421) 

remuneracions, ajust de les  
USE  fixació del salari (4421) 

remunerada, activitat no  
USE  treball no remunerat (4406) 
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remunerades dels parlamentaris, activitats  
USE  interessos econòmics dels parlamentaris 

(0421) 

remunerat, servei — (2026) 

remunerat, treball no — (4406) 

ren  
MT  5626 mitjà de producció agrícola  
UF  caribú  
BT1  cèrvid  

BT2  bestiar  

renal, malaltia — (2841) 

Renana (CINR), Consorci Internacional de la Na-
vegació  
USE  Unió Europea de la Navegació Fluvial (7611) 

renana, conca — (1616) 

renana, regió  
USE  conca renana (1616) 

Renània-Palatinat  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions d’Alemanya  

*Renau  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Tarragonès  

renda  
SN  Renda de particulars i d’empreses. En els altres 

casos, farem servir el terme “renda nacional”.  
MT  1626 comptabilitat nacional  
NT1  acumulació de rendes  
NT1  distribució de la renda  

NT2  distribució de la riquesa  
NT2  empobriment  
NT2  pobresa  
NT3  mendicitat  

NT2  renda baixa  
NT2  riquesa  

NT1  estalvi  
NT1  estalvi forçós  
NT1  nivell de vida  
NT1  poder adquisitiu  

NT2  paritat de poder adquisitiu  
NT1  pressupost familiar  
NT1  redistribució de la renda  
NT1  renda familiar  
NT1  transferències socials  
RT  impost sobre la renda  
RT  ingrés mínim de subsistència  
RT  política de rendes  
RT  renda d’inversió  
RT  renda de l’agricultor  
RT  renda de l’explotació agrària  
RT  renda nacional  

renda accessòria  
USE  renda complementària (4421) 

renda agrícola  
USE  renda de l’explotació agrària (5616) 

renda baixa  
MT  1626 comptabilitat nacional  
BT1  distribució de la renda  

BT2  renda  
RT  ajuda a les persones necessitades  
RT  salari baix  
RT  treballador pobre  

renda complementària  
MT  4421 administració i remuneració del personal  
UF  renda accessòria  
BT1  remuneració del treball  
RT  pluriocupació  

renda d’inversió  
MT  2426 finançament i inversió  
UF  rendibilitat de la inversió  
BT1  política d’inversió  

BT2  inversió  
RT  acció financera  
RT  benefici  
RT  renda  
RT  societat de capital  
RT  valor de renda fixa  

renda de duanes  
USE  aranzel duaner (2011) 

renda de l’agricultor  
MT  5616 sistema d’explotació agrària  
UF  renda del ramader  
BT1  resultat de l’explotació agrària  
RT  agricultor  
RT  renda  
RT  règim de pagament únic  

renda de l’explotació agrària  
MT  5616 sistema d’explotació agrària  
UF  renda agrícola  
BT1  resultat de l’explotació agrària  
RT  explotació agrària  
RT  renda  

renda de les persones físiques, impost sobre 
la — (2446) 

renda de les societats, impost sobre la  
USE  impost sobre societats (2446) 

renda del ramader  
USE  renda de l’agricultor (5616) 

renda del treball  
USE  remuneració del treball (4421) 

renda, distribució de la — (1626) 

renda, estabilització de la — (1606) 

renda familiar  
MT  1626 comptabilitat nacional  
BT1  renda  
RT  consum familiar  

renda fixa, valor de — (2421) 

renda, garantia de la — (1606) 

renda garantida  
USE  garantia de la renda (1606) 

renda imposable  
MT  2446 fiscalitat  
BT1  fiscalitat  
RT  base imposable  

renda, impost sobre la — (2446) 

renda nacional  
SN  Suma de tots els pagaments o les remuneraci-

ons percebuts pels propietaris dels factors de 
producció d’un país en un període determinat.  

MT  1626 comptabilitat nacional  
BT1  producte nacional  

BT2  agregat econòmic  
BT3  comptabilitat nacional  

RT  renda  

renda no salarial  
MT  4421 administració i remuneració del personal  
UF  honoraris  
UF  participació en beneficis  
UF  tant per cent  
BT1  remuneració del treball  
RT  professió independent  
RT  professió liberal  

renda per capita  
MT  1626 comptabilitat nacional  
UF  renda per habitant  
BT1  comptabilitat nacional  
RT  distribució per edats  
RT  distribució per sexes  

renda per habitant  
USE  renda per capita (1626) 

renda per persona activa  
MT  1626 comptabilitat nacional  
BT1  comptabilitat nacional  

renda, redistribució de la — (1626) 

renda variable, valor de  
USE  acció financera (2421) 

rendes, acumulació de — (1626) 

rendes, concurrència de  
USE  acumulació de rendes (1626) 

rendes de capital, impost sobre les — (2446) 

rendes, política de — (1606) 

rendibilitat  
MT  4026 gestió comptable  
BT1  anàlisi de cost-eficàcia  

BT2  anàlisi de costs  
BT3  gestió comptable  

RT  competitivitat  

rendibilitat de la inversió  
USE  renda d’inversió (2426) 

rendició de comptes  
USE  tancament de comptes (4026) 

rendiment agrícola  
MT  5616 sistema d’explotació agrària  
UF  rendiment dels conreus  
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UF  rendiment per hectàrea  
BT1  productivitat agrícola  

BT2  resultat de l’explotació agrària  
RT  agricultura intensiva  

rendiment dels conreus  
USE  rendiment agrícola (5616) 

rendiment energètic  
MT  6606 política energètica  
BT1  balanç energètic  

BT2  política energètica  

rendiment per hectàrea  
USE  rendiment agrícola (5616) 

rendiment, remuneració per  
USE  salari per rendiment (4421) 

rendiment, salari per — (4421) 

rendiment tipus  
USE  productivitat del treball (4416) 

rendiments del treball personal, impost sobre els  
USE  impost sobre els salaris (2446) 

renegociació  
USE  negociació internacional (0806) 

renovable, energia — (6626) 

renovable, energia no  
USE  energia renovable (6626) 

renovable, font d’energia  
USE  energia renovable (6626) 

renovable, recurs — (5211) 

renovable, recurs no  
USE  recurs renovable (5211) 

renovació d’un acord  
USE  pròrroga d’un acord (0806) 

renovació d’un tractat  
USE  pròrroga d’un acord (0806) 

renovació de l’hàbitat  
USE  millora d’habitatge (2846) 

renovació de l’habitatge  
USE  millora d’habitatge (2846) 

renovació generacional  
USE  reemplaçament generacional (2816) 

renovació industrial  
USE  reorganització industrial (6806) 

renovació urbana  
MT  2846 urbanisme i construcció  
UF  rehabilitació d’edificis  
UF  reordenació urbana  
UF  restauració d’edificis  
UF  revitalització urbana  
BT1  urbanisme  
RT  millora d’habitatge  

renta, declaració de la  
USE  declaració fiscal (2446) 

rentadora  
USE  electrodomèstic (6826) 

rentat de diners  
USE  blanqueig de diners (2421) 

rentatge de diners  
USE  blanqueig de diners (2421) 

rentatge de tancs  
USE  contaminació per vaixells (5216) 

rentatge en sec  
USE  bugaderia (6846) 

rentatge i de planxament, taller de  
USE  bugaderia (6846) 

rentavaixella  
USE  electrodomèstic (6826) 

renúncia a la candidatura  
MT  0416 procediment electoral i sistema de votació  
BT1  candidat  

BT2  organització electoral  

reordenació urbana  
USE  renovació urbana (2846) 

reorganització industrial  
SN  L’aplicarem a una branca industrial o al nivell 

interindustrial. No l’utilitzarem en el sentit de 
reorganització interna d’una fàbrica.  

MT  6806 política i estructura industrials  
UF  renovació industrial  
BT1  política industrial  
NT1  reconversió industrial  
NT1  reestructuració industrial  
RT  canvi tecnològic  

reparació  
USE  manteniment (6406) 

reparació de vehicles  
USE  mecànica general (6821) 

reparació del dany causat  
USE  indemnització (1211) 

reparació, manteniment i  
USE  manteniment (6406) 

reparadora, justícia — (1221) 

repartiment, clàusula de — (0416) 

repartiment d’escons  
MT  0416 procediment electoral i sistema de votació  
UF  atribució d’escons  
UF  distribució d’escons  
UF  sistema d’Hondt  
UF  sistema Hagenbach-Bischoff  
UF  sistema Imperiali  
BT1  escó parlamentari  
NT1  clàusula de repartiment  
NT1  quocient electoral  
RT  sistema de votació  

repartiment de competències  
SN  L’utilitzarem per als afers relacionats amb el re-

partiment equilibrat de competències entre les 
institucions comunitàries, nacionals i regionals.  

MT  0431 vida política i seguretat pública  
UF  assignació de competències  
UF  distribució de competències  
UF  equilibri de competències  
BT1  competència institucional  

BT2  vida institucional  
NT1  conflicte de competències  
NT1  relació estat-entitats territorials  
RT  equilibri institucional CE  
RT  traspàs de competències  

repartiment de contingent aranzelari  
USE  contingent aranzelari (2011) 

repartiment de fons comunitaris  
USE  distribució del finançament comunitari (1021) 

repartiment de la producció  
MT  6406 producció  
BT1  política de producció  
RT  estadística de producció  

repartiment de vots  
USE  distribució de vots (0416) 

repartiment del finançament comunitari  
USE  distribució del finançament comunitari (1021) 

repartiment del mercat  
MT  4031 competència  
UF  quota de mercat  
BT1  entesa horitzontal  

BT2  entesa  
RT  organització del mercat  

repatriació  
USE  migració de retorn (2811) 

repatriació de capitals  
MT  2421 lliure circulació de capitals  
BT1  moviment de capitals  

BT2  lliure circulació de capitals  

repatriat  
USE  migració de retorn (2811) 

repertori  
MT  3221 documentació  
UF  directori  
BT1  obra de referència  

BT2  document  

replantació  
MT  5621 explotació agrícola del sòl  
BT1  plantació  

BT2  tècnica de conreu  

rèplica, dret de  
USE  dret de la informació (3231) 

repoblació forestal  
USE  reforestació (5636) 

repoblació, migració de — (2811) 

repòrter  
USE  professió de la comunicació (3226) 

repòs, casa de  
USE  equipament social (2836) 
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reposacaps  
USE  dispositiu de seguretat (4811) 

represàlies  
USE  sanció internacional (0806) 

representació agrària, òrgan de — (5606) 

representació CE davant una organització inter-
nacional  
USE  paper internacional de la UE (1016) 

representació del personal  
MT  4426 relacions laborals i dret del treball  
UF  representació dels treballadors  
BT1  relació laboral  
NT1  comitè d’empresa  

NT2  comitè d’empresa europeu  
NT1  eleccions sindicals  
NT1  representant sindical  

representació dels treballadors  
USE  representació del personal (4426) 

representació, despeses de  
USE  despeses generals (4026) 

representació diplomàtica  
MT  0806 política internacional  
UF  acreditació  
UF  cos diplomàtic  
UF  delegació diplomàtica  
UF  missió diplomàtica  
UF  servei diplomàtic  
BT1  relació diplomàtica  

BT2  política internacional  
NT1  ambaixada  
NT1  consolat  
NT1  immunitat diplomàtica  
NT1  observador  
NT1  professió diplomàtica  
NT1  Representació Permanent davant la UE  

Representació Permanent davant la UE  
MT  0806 política internacional  
BT1  representació diplomàtica  

BT2  relació diplomàtica  
BT3  política internacional  

RT  Coreper  

representació política  
MT  0431 vida política i seguretat pública  
BT1  política  

representació proporcional  
SN  Assignació a cada grup polític d’un tant per cent 

d’escons proporcional al tant per cent de vots 
obtinguts.  

MT  0416 procediment electoral i sistema de votació  
BT1  sistema de votació  
RT  quocient electoral  

representant de comerç  
USE  agent comercial (2036) 

representant del personal  
USE  comitè d’empresa (4426) 

representant dels treballadors  
USE  comitè d’empresa (4426) 

representant diplomàtic  
USE  professió diplomàtica (0806) 

representant local  
USE  agent comercial (2036) 

representant per a la PESC, alt — (1016) 

representant sindical  
MT  4426 relacions laborals i dret del treball  
UF  sindicalista  
BT1  representació del personal  

BT2  relació laboral  

Representants Permanents, Comitè de  
USE  Coreper (1006) 

representatiu d’accions, certificat  
USE  acció financera (2421) 

representatiu de mercat, preu — (2451) 

representatiu, mandat  
USE  mandat electoral (0421) 

representatiu, preu — (2451) 

representatiu, tipus de canvi — (5606) 

representatiu, tipus de conversió  
USE  tipus de canvi representatiu (5606) 

representativa, democràcia — (0406) 

*Representative for the CFSP, High   
*USE  alt representant per a la PESC (1016) 

*Representative for the Common Foreign and Se-
curity Policy, High   
*USE  alt representant per a la PESC (1016) 

repressió  
MT  0431 vida política i seguretat pública  
BT1  ordre públic  

BT2  seguretat pública  

repressió del frau  
USE  frau (1216) 

repressió del terrorisme  
USE  terrorisme (0431) 

reprocessament del combustible  
MT  6621 indústries nuclear i elèctrica  
BT1  tecnologia nuclear  

BT2  indústria nuclear  
RT  central nuclear  
RT  combustible nuclear  
RT  residu radioactiu  

reproducció animal  
MT  5631 activitat agropecuària  
UF  selecció animal  
BT1  cria de bestiar  
NT1  inseminació artificial  
RT  animal reproductor  
RT  biotecnologia  
RT  clonació  
RT  enginyeria genètica  
RT  reproducció vegetal  

reproducció de documents  
MT  3231 informació i tractament de la informació  
UF  fotocòpia  
UF  reprografia  
BT1  informació  
RT  drets d’autor  
RT  indústria fotogràfica  
RT  subministrament de documents  
RT  telefax  

reproducció del so, aparell de — (3226) 

reproducció humana assistida  
USE  procreació artificial (2806) 

reproducció, índex de  
USE  natalitat (2816) 

reproducció vegetal  
MT  5631 activitat agropecuària  
UF  multiplicació vegetal  
UF  selecció vegetal  
BT1  producció vegetal  
RT  planta transgènica  
RT  reproducció animal  

reproductiva, salut — (2841) 

reproductor, animal — (5631) 

reprografia  
USE  reproducció de documents (3231) 

rèptil  
MT  5211 medi natural  
UF  caiman  
UF  cocodril  
UF  llangardaix  
UF  serp  
UF  tortuga  
BT1  fauna  

BT2  vida silvestre  

república  
MT  0406 marc polític  
BT1  règim polític  

República Algeriana Democràtica i Popular  
USE  Algèria (7221+7231+7236) 

República Àrab d’Egipte  
USE  Egipte (7221+7231+7236) 

República Àrab Líbia Popular i Socialista  
USE  Líbia (7221+7231+7236) 

República Àrab Siriana  
USE  Síria (7226+7231+7236) 

República Argentina  
USE  Argentina (7216+7231+7236) 

República Bolivariana de Veneçuela  
USE  Veneçuela (7216+7231+7236) 

República Centreafricana  
MT  7221 Àfrica  
MT  7231 geografia econòmica  
BT1  Àfrica central  

BT2  Àfrica subsahariana  
BT1  països de l’ACP  
BT1  països de la CEMAC  
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República Cooperativa de Guyana  
USE  Guyana (7216+7231+7236) 

República d’Albània  
USE  Albània (7206+7231+7236) 

República d’Angola  
USE  Angola (7221+7231) 

República d’Armènia  
USE  Armènia (7206+7236) 

República d’Àustria  
USE  Àustria (7206+7231+7236) 

República d’Azerbaidjan  
USE  Azerbaidjan (7206+7236) 

República d’Eslovènia  
USE  Eslovènia (7206+7231+7236) 

República d’Estònia  
USE  Estònia (7206+7231+7236) 

República d’Haití  
USE  Haití (7216+7231+7236) 

República d’Hondures  
USE  Hondures (7216+7231+7236) 

República d’Hongria  
USE  Hongria (7206+7231+7236) 

República d’Indonèsia  
USE  Indonèsia (7226+7231) 

República d’Islàndia  
USE  Islàndia (7206+7231+7236) 

República d’Uganda  
USE  Uganda (7221+7231) 

República de Benín  
USE  Benín (7221+7231) 

República de Bielorússia  
USE  Bielorússia (7206+7236) 

República de Bolívia  
USE  Bolívia (7216+7231+7236) 

República de Botswana  
USE  Botswana (7221+7231) 

República de Bulgària  
USE  Bulgària (7206+7231+7236) 

República de Burundi  
USE  Burundi (7221+7231) 

República de Colòmbia  
USE  Colòmbia (7216+7231+7236) 

República de Corea  
USE  Corea del Sud (7226+7231) 

República de Costa d’Ivori  
USE  Costa d’Ivori (7221+7231) 

República de Costa Rica  
USE  Costa Rica (7216+7231+7236) 

República de Croàcia  
USE  Croàcia (7206+7231+7236) 

República de Cuba  
USE  Cuba (7216+7231+7236) 

República de Djibouti  
USE  Djibouti (7221+7231+7236) 

República de El Salvador  
USE  El Salvador (7216+7231+7236) 

República de Filipines  
USE  Filipines (7226+7231) 

República de Finlàndia  
USE  Finlàndia (7206+7231+7236) 

República de Gàmbia  
USE  Gàmbia (7221+7231) 

República de Ghana  
USE  Ghana (7221+7231) 

República de Guatemala  
USE  Guatemala (7216+7231+7236) 

República de Guinea  
USE  Guinea (7221+7231) 

República de Guinea Bissau  
USE  Guinea Bissau (7221+7231) 

República de Guinea Equatorial  
USE  Guinea Equatorial (7221+7231) 

República de Kazakhstan  
USE  Kazakhstan (7226+7236) 

República de Kenya  
USE  Kenya (7221+7231) 

República de Kiribati  
USE  Kiribati (7226+7231) 

República de l’Equador  
USE  Equador (7216+7231+7236) 

República de l’Índia  
USE  Índia (7226+7231) 

República de l’Iraq  
USE  Iraq (7226+7231+7236) 

República de l’Uzbekistan  
USE  Uzbekistan (7226+7236) 

República de les illes Fiji  
USE  Fiji (7226+7231) 

República de les illes Marshall  
USE  illes Marshall (7226+7231) 

República de les Seychelles  
USE  Seychelles (7221+7231) 

República de Letònia  
USE  Letònia (7206+7231+7236) 

República de Libèria  
USE  Libèria (7221+7231) 

República de Lituània  
USE  Lituània (7206+7231+7236) 

República de Madagascar  
USE  Madagascar (7221+7231) 

República de Malawi  
USE  Malawi (7221+7231) 

República de Maldives  
USE  Maldives (7226+7231) 

República de Mali  
USE  Mali (7221+7231) 

República de Malta  
USE  Malta (7206+7231+7236) 

República de Maurici  
USE  Maurici (7221+7231) 

República de Moçambic  
USE  Moçambic (7221+7231) 

República de Moldàvia  
USE  Moldàvia (7206+7231+7236) 

República de Namíbia  
USE  Namíbia (7221+7231) 

República de Nauru  
USE  Nauru (7226+7231) 

República de Nicaragua  
USE  Nicaragua (7216+7231+7236) 

República de Niue  
USE  Niue (7226+7231) 

República de Palau  
USE  illes Palau (7226+7231) 

República de Panamà  
USE  Panamà (7216+7231+7236) 

República de Polònia  
USE  Polònia (7206+7231+7236) 

República de Rwanda  
USE  Rwanda (7221+7231) 

República de San Marino  
USE  San Marino (7206+7236) 

República de Sèrbia  
USE  Sèrbia (7206+7231+7236) 

República de Sierra Leone  
USE  Sierra Leone (7221+7231) 

República de Singapur  
USE  Singapur (7226+7231) 

República de Sud-àfrica  
USE  Sud-àfrica (7221+7231) 

República de Surinam  
USE  Surinam (7216+7231+7236) 

República de Tadjikistan  
USE  Tadjikistan (7226+7236) 



República Democràtica del Congo   558

República de Trinitat i Tobago  
USE  Trinitat i Tobago (7216+7231+7236) 

República de Tunísia  
USE  Tunísia (7221+7231+7236) 

República de Turquia  
USE  Turquia (7226+7231+7236) 

República de Vanuatu  
USE  Vanuatu (7226+7231) 

República de Xile  
USE  Xile (7216+7231+7236) 

República de Xipre  
USE  Xipre (7206+7231+7236) 

República de Zàmbia  
USE  Zàmbia (7221+7231) 

República de Zimbabwe  
USE  Zimbabwe (7221+7231) 

República del Camerun  
USE  Camerun (7221+7231) 

República del Cap Verd  
USE  Cap Verd (7221+7231) 

República del Congo  
USE  Congo (7221+7231) 

República del Iemen  
USE  Iemen (7226+7231+7236) 

República del Líban  
USE  Líban (7226+7231+7236) 

República del Níger  
USE  Níger (7221+7231) 

República del Paraguai  
USE  Paraguai (7216+7231+7236) 

República del Perú  
USE  Perú (7216+7231+7236) 

República del Senegal  
USE  Senegal (7221+7231) 

República del Sudan  
USE  Sudan (7221+7231+7236) 

República del Txad  
USE  Txad (7221+7231) 

República Democràtica Alemanya  
USE  Alemanya RDA (7236) 

República Democràtica de São Tomé i Príncipe  
USE  São Tomé i Príncipe (7221+7231) 

República Democràtica de Timor Oriental  
USE  Timor Oriental (7226+7231) 

República Democràtica del Congo  
MT  7221 Àfrica  
MT  7231 geografia econòmica  
UF  Congo Belga  
UF  Zaire  

BT1  Àfrica central  
BT2  Àfrica subsahariana  

BT1  països de l’ACP  

República Democràtica Federal d’Etiòpia  
USE  Etiòpia (7221+7231) 

República Democràtica Popular de Laos  
USE  Laos (7226+7231) 

República Democràtica Popular del Iemen  
USE  Iemen (7226+7231+7236) 

República Dominicana  
MT  7216 Amèrica  
MT  7231 geografia econòmica  
MT  7236 geografia política  
BT1  Grans Antilles  

BT2  Carib  
BT1  països de l’ACP  
BT1  països del SELA  
BT1  països de l’OEA  

República Eslovaca  
USE  Eslovàquia (7206+7231+7236) 

República Federal d’Alemanya (RFA)  
USE  Alemanya (7206+7231+7236) 

República Federal de Nigèria  
USE  Nigèria (7221+7231) 

República Federal del Brasil  
USE  Brasil (7216+7231+7236) 

República Federal Democràtica del Nepal  
USE  Nepal (7226+7231) 

República Federativa de Iugoslàvia (RFY)  
USE  Sèrbia i Montenegro (7206) 

República Francesa  
USE  França (7206+7231+7236) 

República Francesa, territoris d’ultramar de la  
USE  PTU francesos (7241) 

República Gabonesa  
USE  Gabon (7221+7231) 

República Hel·lènica  
USE  Grècia (7206+7231+7236) 

República Islàmica de l’Afganistan  
USE  Afganistan (7226) 

República Islàmica de l’Iran  
USE  Iran (7226+7231) 

República Islàmica de Mauritània  
USE  Mauritània (7221+7231+7236) 

República Islàmica del Pakistan  
USE  Pakistan (7226+7231) 

República Islàmica Federal de les Comores  
USE  Comores (7221+7231+7236) 

República Italiana  
USE  Itàlia (7206+7231+7236) 

República Iugoslava de Macedònia, Antiga — 
(7206+7231+7236) 

República Kirguisa  
USE  Kirguizistan (7226+7236) 

República Malgaixa  
USE  Madagascar (7221+7231) 

República Moldova  
USE  Moldàvia (7206+7231+7236) 

República Oriental de l’Uruguai  
USE  Uruguai (7216+7231+7236) 

republicà, partit — (0411) 

República Popular de Bangla Desh  
USE  Bangla Desh (7226+7231) 

República Popular de la Xina  
USE  Xina (7226) 

República Popular Democràtica de Corea  
USE  Corea del Nord (7226) 

República Portuguesa  
USE  Portugal (7206+7231+7236) 

república, president de la  
USE  cap d’estat (0406) 

República Rwandesa  
USE  Rwanda (7221+7231) 

República Socialista del Vietnam  
USE  Vietnam (7226+7231) 

República Socialista Democràtica de Sri Lanka  
USE  Sri Lanka (7226+7231) 

república sud-africana  
USE  Sud-àfrica (7221+7231) 

República Togolesa  
USE  Togo (7221+7231) 

República Txeca  
MT  7206 Europa  
MT  7231 geografia econòmica  
MT  7236 geografia política  
UF  Txèquia  
BT1  Europa central i oriental  
BT1  estat membre UE  
BT1  països de l’OCDE  
BT1  països de l’OTAN  
BT1  països del Consell d’Europa  
RT  regions de la República Txeca  

República Txeca, regions de la — (7211) 

República Unida de Tanzània  
USE  Tanzània (7221+7231) 

repúbliques bàltiques  
USE  països bàltics (7206) 

Repúbliques Socialistes Soviètiques, Unió de  
USE  URSS (7236) 

repudi  
USE  divorci (2806) 
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repudiació  
USE  divorci (2806) 

requalificació professional  
USE  reconversió professional (4406) 

requisició de treballadors  
SN  L’utilitzarem per a la requisa del personal a fi de 

garantir un servei mínim en períodes de conflic-
tes laborals o de vaga.  

MT  4426 relacions laborals i dret del treball  
BT1  conflicte laboral  

BT2  relació laboral  

rerepaís, transport al — (4811) 

rescabalament  
USE  indemnització (1211) 

rescissió contractual  
MT  1211 dret civil  
BT1  contracte  

BT2  dret civil  

resclosa  
USE  obra de fàbrica (4806) 

resclosa, preu de — (2451) 

reserva  
MT  4811 organització dels transports  
UF  overbooking  
UF  reserva d’hotel  
UF  reserva de bitllets  
UF  reserva de passatges  
UF  sistema de reserva  
UF  sobresaturació de reserves  
BT1  transport de viatgers  

BT2  organització dels transports  

reserva agrària  
USE  reserva pressupostària CE (1021) 

reserva alimentària  
USE  recurs alimentari (2841) 

reserva comptable  
SN  Quantitat destinada per l’empresa per a cobrir 

càrregues o pèrdues eventuals.  
MT  4026 gestió comptable  
UF  provisió comptable  
UF  reserva especial  
BT1  comptabilitat  
RT  reserva pressupostària CE  

reserva d’hotel  
USE  reserva (4811) 

reserva de bitllets  
USE  reserva (4811) 

reserva de caça  
USE  reserva natural (5206) 

reserva de canvi  
USE  reserva de divises (2406) 

reserva de divises  
MT  2406 relacions monetàries  
UF  reserva de canvi  
BT1  finances internacionals  

RT  divisa  
RT  or  

reserva de fauna  
USE  reserva natural (5206) 

reserva de flora  
USE  reserva natural (5206) 

reserva de la biosfera  
USE  reserva natural (5206) 

reserva de passatges  
USE  reserva (4811) 

reserva, deure de  
USE  deures del funcionari (0436) 

reserva especial  
USE  reserva comptable (4026) 

reserva estratègica  
MT  6606 política energètica  
BT1  emmagatzematge de l’energia  

BT2  política energètica  

reserva, exèrcit de — (0821) 

reserva, moneda de — (2406) 

reserva monetària FEOGA  
USE  reserva pressupostària CE (1021) 

reserva natural  
SN  Àrea en què trobem espècies o medis naturals 

que tenen interès del punt de vista biològic, geo-
lògic o estètic, i en què s’apliquen mesures espe-
cials de protecció i mètodes de gestió adequats.  

MT  5206 política del medi ambient  
UF  espai natural protegit  
UF  parc natural  
UF  reserva de caça  
UF  reserva de fauna  
UF  reserva de flora  
UF  reserva de la biosfera  
BT1  zona protegida  

BT2  protecció del medi ambient  

reserva, obligació de  
USE  deures del funcionari (0436) 

reserva per a ajudes d’urgència  
USE  reserva pressupostària CE (1021) 

reserva pressupostària CE  
MT  1021 finances comunitàries  
UF  fons de garantia d’operacions de préstec  
UF  reserva agrària  
UF  reserva monetària FEOGA  
UF  reserva per a ajudes d’urgència  
BT1  disciplina pressupostària CE  

BT2  elaboració del pressupost comunitari  
RT  garantia d’inversions  
RT  garantia de crèdit  
RT  política monetària agrícola  
RT  reserva comptable  
RT  reserves  

reserva, sistema de  
USE  reserva (4811) 

reservada, matèria  
USE  secret d’estat (3231) 

reservada, ocupació — (4406) 

reserves  
SN  Conjunt de fons o valors guardats pel subjecte 

econòmic en previsió de necessitats eventuals 
o per raons legals o contractuals.  

MT  4021 gestió administrativa  
BT1  gestió  
RT  reserva pressupostària CE  

reserves, sobresaturació de  
USE  reserva (4811) 

residència  
MT  2816 demografia i població  
UF  lloc de residència  
UF  primera residència  
UF  residència habitual  
UF  residència principal  
BT1  distribució geogràfica de la població  
NT1  mobilitat de residència  
NT1  segona residència  
RT  domicili legal  

residència, autorització de  
USE  dret de residència (1231) 

residència d’avis  
USE  equipament social (2836) 

residència d’estudiants  
MT  3216 organització de l’ensenyament  
UF  col·legi major  
BT1  vida escolar  

residència de la tercera edat  
USE  equipament social (2836) 

residència, dret de — (1231) 

residència geriàtrica  
USE  equipament social (2836) 

residència habitual  
USE  residència (2816) 

residència, lloc de  
USE  residència (2816) 

residència, mobilitat de — (2816) 

residència, permís de  
USE  dret de residència (1231) 

residència, primera  
USE  residència (2816) 

residència principal  
USE  residència (2816) 

residència, prohibició de  
USE  restricció de llibertat (1216) 

residència, segona — (2816) 

residència, targeta de  
USE  dret de residència (1231) 

residencial, zona — (2846) 



residu   560

residu  
MT  5216 deterioració del medi ambient  
*UF  *brossa  
UF  deixalla  
UF  escombraries  
*UF  *rebuig  
NT1  abocament il·legal de residus  
NT1  aigua residual  
NT1  exportació de residus  
NT1  fangs de depuració  
NT1  oli usat  
NT1  residu agrícola  
NT1  residu clínic  
NT1  residu domèstic  
NT1  residu electrònic  
NT1  residu industrial  
NT1  residu metàl·lic  
NT1  residu no recuperable  
NT1  residu químic  
NT1  residu radioactiu  

NT2  efluent radioactiu  
NT1  residus perillosos  
RT  gestió de residus  
RT  residu d’insecticida  

residu agrícola  
MT  5216 deterioració del medi ambient  
UF  fem líquid  
UF  rebuig agrícola  
UF  rebuig d’escorxador  
UF  rostoll  
BT1  residu  
RT  adob orgànic  
RT  biodegradabilitat  
RT  biogàs  
RT  biomassa  
RT  contaminació d’origen agrícola  
RT  residu de la fusta  

residu clínic  
MT  5216 deterioració del medi ambient  
BT1  residu  

residu d’aparell electrotècnic  
USE  residu electrònic (5216) 

residu d’insecticida  
MT  5216 deterioració del medi ambient  
BT1  contaminant  

BT2  agent nociu  
RT  plaguicida  
RT  residu  

residu d’oliva  
USE  oliva (6006) 

residu de garbellament  
USE  residu industrial (5216) 

residu de la fusta  
MT  6836 indústria de la fusta  
*UF  *encenalls  
UF  serradures  
BT1  producte de fusta  

BT2  indústria de la fusta  
RT  reciclatge de residus  
RT  residu agrícola  

residu domèstic  
MT  5216 deterioració del medi ambient  
*UF  *brossa domèstica  
UF  escombraries domèstiques  

UF  paper vell  
UF  residu sòlid urbà  
BT1  residu  

residu electrònic  
MT  5216 deterioració del medi ambient  
UF  pila usada  
UF  residu d’aparell electrotècnic  
BT1  residu  
RT  acumulador elèctric  
RT  indústria electrotècnica  
RT  indústria electrònica  

residu huller  
USE  residu industrial (5216) 

residu industrial  
MT  5216 deterioració del medi ambient  
*UF  *deixalla industrial  
*UF  *deixalla metàl·lica  
UF  efluent industrial  
UF  rebuig industrial  
UF  rebuig metàl·lic  
UF  residu de garbellament  
UF  residu huller  
BT1  residu  
RT  contaminació industrial  
RT  subproducte metàl·lic  

residu metàl·lic  
MT  5216 deterioració del medi ambient  
UF  ferralla  
UF  llimadures  
UF  restes d’automòbil  
UF  vehicle fora d’ús  
BT1  residu  

residu no recuperable  
MT  5216 deterioració del medi ambient  
UF  residu no reutilitzable  
BT1  residu  
RT  reciclatge de residus  

residu no reutilitzable  
USE  residu no recuperable (5216) 

residu nuclear  
USE  residu radioactiu (5216) 

residu químic  
MT  5216 deterioració del medi ambient  
BT1  residu  
RT  producte químic  

residu radioactiu  
MT  5216 deterioració del medi ambient  
UF  residu nuclear  
BT1  residu  
NT1  efluent radioactiu  
RT  contaminació radioactiva  
RT  energia nuclear  
RT  radioactivitat  
RT  radioprotecció  
RT  reprocessament del combustible  

residu sòlid urbà  
USE  residu domèstic (5216) 

residual, aigua — (5216) 

residuals, evacuació d’aigües  
USE  sanejament (5206) 

residuals, tractament de les aigües  
USE  tractament de l’aigua (5206) 

residus, abocament de  
USE  eliminació de residus (5206) 

residus, abocament il·legal de — (5216) 

residus al mar, immersió de  
USE  immersió de residus (5206) 

residus, aprofitament de  
USE  reciclatge de residus (5206) 

residus, eliminació de — (5206) 

residus, emmagatzematge de — (5206) 

residus, emmagatzematge subterrani de — 
(5206) 

residus, evacuació de  
USE  eliminació de residus (5206) 

residus, exportació de — (5216) 

residus, gestió de — (5206) 

residus, immersió de — (5206) 

residus, incineració de — (5206) 

residus perillosos  
SN  Residus que s’han de manipular amb prudència 

atesos els riscos que poden ocasionar als hu-
mans, els animals o el medi ambient.  

MT  5216 deterioració del medi ambient  
BT1  residu  
RT  substància perillosa  

residus, reciclatge de — (5206) 

residus, recuperació de  
USE  reciclatge de residus (5206) 

residus, reutilització de  
USE  reciclatge de residus (5206) 

residus, soterrament de  
USE  emmagatzematge subterrani de residus 

(5206) 

residus, tractament de  
USE  gestió de residus (5206) 

residus, tràfic internacional de  
USE  exportació de residus (5216) 

residus, tràfic transfronterer de  
USE  exportació de residus (5216) 

residus, transformació de  
USE  reciclatge de residus (5206) 

residus, utilització de  
USE  reciclatge de residus (5206) 

resina  
MT  6836 indústria de la fusta  
UF  resina de fusta  
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BT1  producte de fusta  
BT2  indústria de la fusta  

RT  arbre perennifoli  

resina de fusta  
USE  resina (6836) 

resinós, arbre  
USE  arbre perennifoli (5636) 

resistència dels materials  
MT  6411 tecnologia i reglamentació tècnica  
UF  fatiga dels materials  
UF  trencament de materials  
BT1  tecnologia de materials  

resistència global, moviment de  
USE  moviment antiglobalització (0431) 

resolució  
SN  Acte que emana d’una organització internacio-

nal, d’abast jurídic variable. L’utilitzarem en com-
binació amb l’organització corresponent.  

MT  0806 política internacional  
BT1  instrument internacional  
NT1  resolució ONU  

resolució comunitària  
MT  1011 dret de la Unió Europea  
UF  resolució de la Comissió  
UF  resolució del Consell  
BT1  acte comunitari  
NT1  resolució del Consell de la Unió Europea  
NT1  resolució del Consell Europeu  
NT1  resolució PE  

Resolució de Diferències sobre Inversions, 
Centre Internacional de — (7606) 

resolució de la Comissió  
USE  resolució comunitària (1011) 

resolució de les Nacions Unides  
USE  resolució ONU (0806) 

resolució de litigis  
USE  solució de conflictes (0816) 

resolució del Consell  
USE  resolució comunitària (1011) 

resolució del Consell de la Unió Europea  
MT  1011 dret de la Unió Europea  
BT1  resolució comunitària  

BT2  acte comunitari  

resolució del Consell Europeu  
MT  1011 dret de la Unió Europea  
BT1  resolució comunitària  

BT2  acte comunitari  

resolució del parlament  
MT  0421 parlament  
BT1  competències del parlament  
RT  resolució PE  

resolució del Parlament Europeu  
USE  resolució PE (1011) 

resolució judicial  
USE  sentència (1221) 

resolució ONU  
MT  0806 política internacional  
UF  resolució de les Nacions Unides  
BT1  resolució  

BT2  instrument internacional  

resolució PE  
MT  1011 dret de la Unió Europea  
UF  resolució del Parlament Europeu  
BT1  resolució comunitària  

BT2  acte comunitari  
RT  resolució del parlament  

respectuós amb el medi ambient, turisme  
USE  turisme ecològic (2826) 

respiratòries, afecció de les vies  
USE  malaltia de les vies respiratòries (2841) 

respiratòries, malaltia de les vies — (2841) 

responsabilitat  
MT  1211 dret civil  
UF  responsabilitat col·legiada  
UF  responsabilitat jurídica  
UF  responsabilitat legal  
BT1  dret civil  
NT1  dany  
NT1  danys i perjudicis  
NT1  indemnització  
NT1  responsabilitat civil  
NT1  responsabilitat contractual  
NT1  responsabilitat del fabricant  
RT  acció per responsabilitat  
RT  assegurança  
RT  error mèdic  

responsabilitat, acció per — (1221) 

responsabilitat administrativa  
MT  0436 poder executiu i administració pública  
UF  responsabilitat de l’administració pública  
BT1  dret administratiu  
RT  recurs per responsabilitat administrativa  

responsabilitat administrativa, recurs per — 
(1221) 

responsabilitat CE, recurs per — (1221) 

responsabilitat civil  
MT  1211 dret civil  
BT1  responsabilitat  

BT2  dret civil  
RT  assegurança de responsabilitat civil  
RT  responsabilitat per danys al medi ambient  
RT  víctima  

responsabilitat civil, acció per — (1221) 

responsabilitat civil, assegurança de — (2431) 

responsabilitat col·legiada  
USE  responsabilitat (1211) 

responsabilitat contractual  
MT  1211 dret civil  
BT1  responsabilitat  

BT2  dret civil  

responsabilitat criminal  
MT  1216 dret penal  

UF  majoria d’edat en dret penal  
UF  minoria d’edat en dret penal  
NT1  agreujant  
NT1  atenuant  

NT2  legítima defensa  
NT1  impunitat  
NT1  penedit  
NT1  responsabilitat penal del menor  
NT1  víctima  

NT2  ajuda a les víctimes  
RT  acció penal  
RT  complicitat  
RT  majoritat  
RT  minoritat  
RT  responsabilitat per danys al medi ambient  

responsabilitat de l’administració pública  
USE  responsabilitat administrativa (0436) 

responsabilitat de l’estat  
SN  Principi que reconeix la responsabilitat d’un es-

tat per danys causats a particulars per violacions 
del dret comunitari i que l’obliga a reparar-los.  

MT  1011 dret de la Unió Europea  
BT1  dret comunitari-dret nacional  

BT2  ordre jurídic comunitari  

responsabilitat del fabricant  
MT  1211 dret civil  
UF  responsabilitat del producte  
UF  responsabilitat pel que fa al producte  
UF  responsabilitat per vicis ocults  
BT1  responsabilitat  

BT2  dret civil  
RT  norma  
RT  producte defectuós  
RT  protecció del consumidor  
RT  qualitat del producte  
RT  seguretat del producte  

responsabilitat del Govern  
USE  responsabilitat ministerial (0436) 

responsabilitat del producte  
USE  responsabilitat del fabricant (1211) 

responsabilitat dels objectes espacials  
USE  utilització de l’espai (1231) 

responsabilitat dels pares  
SN  Responsabilitat moral, civil i penal.  
MT  2806 família  
BT1  dret de família  
RT  cooperació judicial civil a la Unió Europea  

responsabilitat ecològica de l’empresa  
USE  responsabilitat social de l’empresa (4006) 

responsabilitat internacional  
SN  Obligació internacional de reparar els danys cau-

sats a estrangers com a conseqüència d’actes 
contraris al dret internacional.  

MT  1231 dret internacional  
BT1  dret internacional públic  
RT  responsabilitat per danys al medi ambient  

responsabilitat jurídica  
USE  responsabilitat (1211) 

responsabilitat legal  
USE  responsabilitat (1211) 
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responsabilitat limitada, societat de — (4016) 

responsabilitat mediambiental de l’empresa  
USE  responsabilitat social de l’empresa (4006) 

responsabilitat ministerial  
SN  Responsabilitat política del govern davant el par-

lament que es pot plantejar per iniciativa del cap 
del govern, mitjançant la qüestió de confiança, 
o per iniciativa del parlament, amb una moció 
de censura.  

MT  0436 poder executiu i administració pública  
UF  responsabilitat del Govern  
BT1  competències de l’Executiu  

BT2  Executiu  
RT  moció de censura  
RT  qüestió de confiança  

responsabilitat pel que fa al producte  
USE  responsabilitat del fabricant (1211) 

responsabilitat pels danys ecològics  
USE  responsabilitat per danys al medi ambient 

(5206) 

responsabilitat penal del menor  
MT  1216 dret penal  
BT1  responsabilitat criminal  
RT  jove  

responsabilitat per danys al medi ambient  
MT  5206 política del medi ambient  
UF  responsabilitat pels danys ecològics  
BT1  dret del medi ambient  

BT2  política de medi ambient  
RT  delicte ecològic  
RT  principi qui contamina paga  
RT  responsabilitat civil  
RT  responsabilitat criminal  
RT  responsabilitat internacional  

responsabilitat per vicis ocults  
USE  responsabilitat del fabricant (1211) 

responsabilitat política  
MT  0431 vida política i seguretat pública  
BT1  política  

responsabilitat pública  
USE  càrrec públic (0431) 

responsabilitat social de l’empresa  
SN  Integració voluntària que les empreses fan de 

preocupacions socials i ecològiques en les se-
ves activitats comercials i en les relacions amb 
les parts interessades.  

MT  4006 organització de l’empresa  
UF  política mediambiental de l’empresa  
UF  RSE  
UF  responsabilitat ecològica de l’empresa  
UF  responsabilitat mediambiental de l’empresa  
BT1  política de l’empresa  
RT  desenvolupament sostenible  
RT  gestió empresarial  

responsable, turisme  
USE  turisme just (2826) 

ressenya històrica  
MT  3221 documentació  
UF  cronologia  
UF  historial  

UF  resum històric  
BT1  document  

ressonància magnètica nuclear  
USE  diagnosi mèdica (2841) 

restabliment de drets de duana  
MT  2011 política aranzelària  
UF  restabliment de l’aranzel duaner  
BT1  política aranzelària  

restabliment de l’aranzel duaner  
USE  restabliment de drets de duana (2011) 

restabliment de la pau  
USE  instauració de la pau (0816) 

Restabliment del Consell d’Europa, Fons de  
USE  fons del Consell d’Europa (7611) 

restauració col·lectiva  
SN  L’utilitzarem per al subministrament de menjars 

als integrants d’una col·lectivitat.  
MT  6031 indústria agroalimentària  
UF  cantina  
UF  restaurant col·lectiu  
UF  restaurant d’empresa  
BT1  indústria alimentària  
RT  indústria gastronòmica  
RT  menjador escolar  

restauració d’edificis  
USE  renovació urbana (2846) 

restauració de façanes  
USE  millora d’habitatge (2846) 

restauració del patrimoni  
USE  protecció del patrimoni (2831) 

restaurador  
USE  professió gastronòmica (2826) 

restaurant  
USE  indústria gastronòmica (2826) 

restaurant, bar  
USE  indústria gastronòmica (2826) 

restaurant, cafè  
USE  indústria gastronòmica (2826) 

restaurant col·lectiu  
USE  restauració col·lectiva (6031) 

restaurant d’empresa  
USE  restauració col·lectiva (6031) 

restaurativa, justícia  
USE  justícia reparadora (1221) 

restes d’automòbil  
USE  residu metàl·lic (5216) 

restitució a l’exportació  
SN  En el marc de la política agrària comuna, sub-

venció a l’exportació de productes agrícoles per 
a garantir-ne els preus als productors.  

MT  2006 política comercial  
UF  ajuda comunitària a l’exportació  
UF  fixació de la restitució  
UF  fixació prèvia de la restitució  

UF  import de la restitució  
UF  restitució màxima  
BT1  finançament de les exportacions  

BT2  política d’exportació  
RT  ajuda a l’exportació  
RT  excedent agrari  
RT  exportació comunitària  
RT  FEOGA Garantia  
RT  intercanvi extracomunitari  
RT  organització comuna de mercat  
RT  preu agrari  
RT  preu del mercat mundial  
RT  restitució a la producció  

restitució a la importació  
MT  2006 política comercial  
BT1  política d’importació  

restitució a la producció  
MT  5611 producció i estructures agràries  
BT1  política de producció agrícola  
RT  restitució a l’exportació  

restitució de béns culturals  
USE  bé cultural (2831) 

restitució, fixació de la  
USE  restitució a l’exportació (2006) 

restitució, fixació prèvia de la  
USE  restitució a l’exportació (2006) 

restitució, import de la  
USE  restitució a l’exportació (2006) 

restitució màxima  
USE  restitució a l’exportació (2006) 

restitutòria, justícia  
USE  justícia reparadora (1221) 

restricció de canvi  
MT  2411 economia monetària  
BT1  política de canvis  

restricció de la competència  
MT  4031 competència  
UF  competència deslleial  
UF  competència falsejada  
UF  competència il·lícita  
UF  competència imperfecta  
UF  distorsió de la competència  
UF  pràctica comercial abusiva  
UF  pràctica comercial deslleial  
UF  pràctica comercial discriminadora  
UF  pràctica comercial restrictiva  
NT1  acord de preus  
NT1  autolimitació  
NT1  dúmping  
NT1  monopoli  

NT2  monopoli d’importació  
NT2  monopoli de compra  
NT2  monopoli de l’estat  

NT1  negativa de venda  
NT1  obligació de no-competència  
NT1  oligopoli  
NT1  oligopsoni  
NT1  posició dominant  
NT1  publicitat abusiva  
NT1  publicitat comparativa  
NT1  rebuig d’oferta  
RT  denúncia davant la Comissió  
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RT  dúmping social  
RT  preu discriminatori  
RT  protecció del consumidor  
RT  restricció dels intercanvis  

restricció de la producció  
USE  quota de producció (6406) 

restricció de les exportacions  
MT  2021 comerç internacional  
UF  bloqueig de les exportacions  
UF  limitació de les exportacions  
UF  obstacle a l’exportació  
UF  prohibició d’exportació  
BT1  restricció dels intercanvis  
RT  política d’exportació  

restricció de les importacions  
MT  2021 comerç internacional  
UF  desviació del tràfic comercial  
UF  limitació de les importacions  
UF  obstacle a la importació  
UF  prohibició d’importació  
UF  suspensió de les importacions  
BT1  restricció dels intercanvis  
RT  gravamen sobre les importacions  
RT  política d’importació  
RT  producte originari  

restricció de llibertat  
MT  1216 dret penal  
UF  confinament  
UF  prohibició de residència  
BT1  sanció penal  

restricció dels intercanvis  
MT  2021 comerç internacional  
UF  barrera comercial  
UF  obstacle comercial  
NT1  obstacle aranzelari  
NT1  obstacle no aranzelari  

NT2  exacció d’efecte equivalent  
NT2  mesura d’efecte equivalent  
NT2  obstacle tècnic  
NT2  restricció quantitativa  

NT1  restricció de les exportacions  
NT1  restricció de les importacions  
RT  proteccionisme  
RT  restricció de la competència  
RT  sanció econòmica  

restricció quantitativa  
MT  2021 comerç internacional  
UF  contingent  
UF  contingent quantitatiu  
UF  contingentació  
UF  limitació quantitativa  
UF  sostre quantitatiu  
BT1  obstacle no aranzelari  

BT2  restricció dels intercanvis  
RT  organització del mercat  

restriccions, supressió de les  
USE  alliberament dels intercanvis (2021) 

restrictiva, pràctica comercial  
USE  restricció de la competència (4031) 

restringida, difusió — (3231) 

restringit, concurs  
USE  licitació (2006) 

resultat comptable  
USE  resultat d’explotació (4026) 

resultat d’explotació  
MT  4026 gestió comptable  
UF  resultat comptable  
UF  saldo del compte d’explotació  
BT1  comptabilitat  
NT1  benefici  
NT1  cash flow  
NT1  dèficit  
NT1  despesa  
NT1  ingrés  
NT1  pèrdua financera  

resultat de l’explotació agrària  
MT  5616 sistema d’explotació agrària  
NT1  estadística agrària  

NT2  cens agrari  
NT1  productivitat agrícola  

NT2  pèrdua de la collita  
NT2  producció agrícola  
NT2  productivitat de les terres  
NT2  rendiment agrícola  

NT1  renda de l’agricultor  
NT1  renda de l’explotació agrària  
NT1  xarxa d’informació comptable agrícola  

NT2  fitxa d’explotació agrària  
RT  benefici  
RT  comptabilitat econòmica agrícola  

resultat de la investigació  
MT  6416 investigació i propietat intel·lectual  
BT1  investigació  
RT  avaluació tecnològica  

resultat del vot  
MT  0416 procediment electoral i sistema de votació  
BT1  votació  
RT  votació parlamentària  

resultat electoral  
MT  0416 procediment electoral i sistema de votació  
BT1  escrutini  

BT2  votació  

resultat escolar  
MT  3216 organització de l’ensenyament  
BT1  treball escolar  

resultats, avaluació comparativa de — (6411) 

resultats, comparació de  
USE  avaluació comparativa de resultats (6411) 

resultats econòmics, convergència dels  
USE  convergència econòmica (1606) 

resum  
MT  3221 documentació  
UF  redacció resumida  
UF  sinopsi  
BT1  anàlisi de la informació  

BT2  documentació  

resum històric  
USE  ressenya històrica (3221) 

resumida, redacció  
USE  resum (3221) 

retard digital  
USE  fractura digital (3231) 

*retard escolar  
*USE  endarreriment escolar (3216) 

retenció  
MT  4421 administració i remuneració del personal  
UF  deducció anticipada  
UF  recaptació en origen  
UF  retenció a compte  
UF  retenció fiscal en origen  
BT1  salari  

BT2  remuneració del treball  
RT  cotització social  
RT  impost sobre els salaris  

retenció a compte  
USE  retenció (4421) 

retenció fiscal en origen  
USE  retenció (4421) 

retirada de la Comunitat Europea  
USE  pertinença a la Unió Europea (1016) 

retirada de mines, ajuda a la  
USE  acció antimines (0816) 

retirada del mercat  
MT  2006 política comercial  
UF  retirada preventiva del mercat  
BT1  sosteniment del mercat  

BT2  intervenció en el mercat  
BT3  política comercial  

RT  preu de retirada  

retirada, preu de — (2451) 

retirada preventiva del mercat  
USE  retirada del mercat (2006) 

retirat del mercat, producte  
USE  prima per no-comercialització (5611) 

retorn, ajuda al — (2811) 

retorn, migració de — (2811) 

retransmissió d’emissions, lliure  
USE  lliure circulació de programes (3226) 

retribució del treball  
USE  remuneració del treball (4421) 

retribució, treball sense  
USE  treball no remunerat (4406) 

retribuïdes, vacances — (4416) 

retroactiu, efecte  
USE  retroactivitat de la llei (1206) 

retroactivitat  
USE  retroactivitat de la llei (1206) 

retroactivitat de la llei  
MT  1206 fonts i branques del dret  
UF  efecte retroactiu  
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UF  retroactivitat  
BT1  llei  

BT2  legislació  
BT3  fonts del dret  

retrocés de categoria professional  
SN  Trasllat d’un treballador a un lloc de treball que 

requereix menys experiència o qualificació i que 
és acompanyat d’una reducció salarial.  

MT  4421 administració i remuneració del personal  
UF  pèrdua de la categoria professional  
BT1  carrera professional  

BT2  administració del personal  

retrovisor  
USE  dispositiu de seguretat (4811) 

reubicació d’empreses  
USE  deslocalització (4006) 

*reumatisme  
*MT  2841 sanitat  
*UF  *fibromiàlgia  
*BT1  malaltia  
*RT  *reumatologia  

*reumatologia  
*MT  2841 sanitat  
*BT1  especialitat mèdica  

*BT2  medicina  
*BT3  ciències mèdiques  

*RT  *reumatisme  

reunificació  
USE  unificació nacional (0806) 

reunificació d’Alemanya  
USE  unificació d’Alemanya (0816) 

reunificació familiar  
USE  migració familiar (2811) 

reunió cimera  
MT  0806 política internacional  
UF  cimera  
UF  conferència cimera  
UF  conferència de caps d’estat  
BT1  reunió internacional  

BT2  política internacional  
RT  Consell Europeu  
RT  cap d’estat  
RT  cooperació europea  

reunió, dret de  
USE  llibertat de reunió (1236) 

Reunió, illa de la  
USE  la Reunió (7241) 

reunió internacional  
MT  0806 política internacional  
BT1  política internacional  
NT1  conferència de ministres  
NT1  conferència internacional  

NT2  conferència europea  
NT2  Conferència ONU  

NT1  reunió cimera  
RT  cooperació internacional  

reunió internacional, participació CE en una  
USE  paper internacional de la UE (1016) 

Reunió, la — (7241) 

reunió, llibertat de — (1236) 

reunió, tècniques de — (4406) 

*Reus  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Camp  

reutilitzable, residu no  
USE  residu no recuperable (5216) 

reutilització de residus  
USE  reciclatge de residus (5206) 

revalorització de salaris  
USE  augment salarial (4421) 

revalorització monetària  
USE  revaluació (2411) 

revaluació  
MT  2411 economia monetària  
UF  revalorització monetària  
UF  revaluació monetària  
BT1  ajust monetari  

BT2  política monetària  

revaluació monetària  
USE  revaluació (2411) 

*Revardit, Palol de  — (7211+9999) 

revenedor  
MT  2036 distribució  
BT1  distribuïdor comercial  

BT2  distribució comercial  

revestiment de metalls  
MT  6816 metal·lúrgia i siderúrgia  
UF  acabat de metalls  
UF  anodització de metalls  
BT1  indústria metal·lúrgica  

revestiment del terra  
MT  6831 construcció i obres públiques  
UF  llosa  
UF  paviment  
UF  rajola  
BT1  material de construcció  

BT2  indústria de la construcció  

revisió d’un acord  
MT  0806 política internacional  
UF  modificació d’un acord  
UF  modificació d’un tractat  
UF  revisió d’un tractat  
BT1  acord internacional  
RT  revisió dels tractats CE  

revisió d’un tractat  
USE  revisió d’un acord (0806) 

revisió de comptes  
USE  verificació de comptes (4026) 

revisió de la Constitució  
MT  1206 fonts i branques del dret  
UF  reforma constitucional  
BT1  Constitució  

BT2  fonts del dret  

revisió de la PAC  
USE  reforma de la PAC (5606) 

revisió de les perspectives financeres  
MT  1021 finances comunitàries  
BT1  perspectives financeres  

BT2  disciplina pressupostària CE  
BT3  elaboració del pressupost comunitari  

revisió dels tractats CE  
MT  1011 dret de la Unió Europea  
BT1  tractats de la UE  
RT  revisió d’un acord  

*revisió mèdica  
*USE  medicina preventiva (2841) 

revisió, recurs de  
USE  via de recurs (1221) 

revisió, via de  
USE  via de recurs (1221) 

revista  
MT  3221 documentació  
UF  publicació periòdica  
BT1  document  

revista comunitària  
USE  publicació comunitària (3221) 

revitalització urbana  
USE  renovació urbana (2846) 

revolució  
USE  violència política (0431) 

revolució industrial  
MT  6806 política i estructura industrials  
BT1  política industrial  
RT  canvi tecnològic  
RT  economia industrial  
RT  investigació industrial  

revolució verda  
USE  reforma agrària (5606) 

revolucionari, govern  
USE  govern insurrecte (0406) 

RF, Alemanya  
USE  Alemanya (7206+7231+7236) 

(RFA), República Federal d’Alemanya  
USE  Alemanya (7206+7231+7236) 

RFA-RDA, relacions  
USE  relacions entre les dues Alemanyes (0806) 

(RFY), República Federativa de Iugoslàvia  
USE  Sèrbia i Montenegro (7206) 

Rhodèsia del Nord  
USE  Zàmbia (7221+7231) 
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Rhodèsia del Sud  
USE  Zimbabwe (7221+7231) 

*Rialb, la, Baronia de  — (7211+9999) 

*Rialp  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Pallars Sobirà  

*Riba, la  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Camp  

*Riba-roja d’Ebre  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Ribera d’Ebre  

*Ribagorça, Alta  — (9999) 

Ribe  
USE  Syddanmark (7211) 

*Ribera, Castellar de la  — (7211+9999) 

*Ribera d’Ebre  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*NT1  *Ascó  
*NT1  *Benissanet  
*NT1  *Flix  
*NT1  *Garcia  
*NT1  *Ginestar  
*NT1  *Miravet  
*NT1  *Móra d’Ebre  
*NT1  *Móra la Nova  
*NT1  *Palma d’Ebre, la  
*NT1  *Rasquera  
*NT1  *Riba-roja d’Ebre  
*NT1  *Tivissa  
*NT1  *Torre de l’Espanyol, la  
*NT1  *Vinebre  
*RT  *àmbit de les Terres de l’Ebre  

*Ribera d’Ondara  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Segarra  

*Ribera d’Urgellet  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Urgell  

*Ribes de Freser  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  

*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Ripollès  

*Ribes, Sant Pere de  — (7211+9999) 

ric, país  
USE  país industrialitzat (1611) 

Rica, Costa — (7216+7231+7236) 

Rica, República de Costa  
USE  Costa Rica (7216+7231+7236) 

ricí  
MT  6006 productes d’origen vegetal  
UF  llavor de ricí  
BT1  planta oleaginosa  
RT  oli vegetal  

ricí, llavor de  
USE  ricí (6006) 

Rico, Puerto — (7216) 

*Riells, Bigues i  — (7211+9999) 

*Riells i Viabrea  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Selva  

*Riera de Gaià, la  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Tarragonès  

rifa  
USE  joc d’atzar (2826) 

Riga  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions de Letònia  

Rights), ECHR (European Convention on Human  
USE  Convenció Europea de Drets Humans (0806) 

rigor del fred  
USE  intempèrie (5216) 

rigor del temps  
USE  intempèrie (5216) 

rigorós, temps  
USE  intempèrie (5216) 

Rin  
USE  conca renana (1616) 

Rin, Comissió central per a la navegació del 
— (7611) 

Rin, conca del  
USE  conca renana (1616) 

Rin del Nord-Westfàlia  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions d’Alemanya  

Rin, Reglament sobre el transport de matèries 
perilloses pel  
USE  acord ADN (4821) 

*Riner  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Solsonès  

Ringkøbing  
USE  Midtjylland (7211) 

Rio, Grup de — (7616) 

Rioja, comunitat autònoma de La  
USE  La Rioja (7211) 

Rioja, La — (7211) 

*Ripoll  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Ripollès  

*Ripollès  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*NT1  *Campdevànol  
*NT1  *Campelles  
*NT1  *Camprodon  
*NT1  *Gombrèn  
*NT1  *Llanars  
*NT1  *Llosses, les  
*NT1  *Molló  
*NT1  *Ogassa  
*NT1  *Pardines  
*NT1  *Planoles  
*NT1  *Queralbs  
*NT1  *Ribes de Freser  
*NT1  *Ripoll  
*NT1  *Sant Joan de les Abadesses  
*NT1  *Sant Pau de Segúries  
*NT1  *Setcases  
*NT1  *Toses  
*NT1  *Vallfogona de Ripollès  
*NT1  *Vilallonga de Ter  
*RT  *àmbit de les comarques gironines  

*Ripollès, Vallfogona de  — (7211+9999) 

*Ripollet  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Vallès Occidental  

riquesa  
MT  1626 comptabilitat nacional  
UF  fortuna  
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BT1  distribució de la renda  
BT2  renda  

RT  impost sobre el patrimoni  

riquesa, distribució de la — (1626) 

riquesa rústica i pecuària, contribució territori-
al sobre la  
USE  contribució territorial (2446) 

riquesa urbana, contribució territorial sobre la  
USE  contribució territorial (2446) 

risc  
USE  risc cobert (2431) 

risc, assegurança a tot  
USE  assegurança d’automòbils (2431) 

risc, capital de — (2421) 

risc cobert  
MT  2431 assegurances  
UF  risc  
BT1  pòlissa d’assegurança  

BT2  assegurança  

risc compartit, empresa de  
USE  empresa comuna (4011) 

risc d’explosió  
USE  risc industrial (5206) 

risc d’incendi  
USE  risc industrial (5206) 

risc de conflicte d’interès  
USE  conflicte d’interessos (4426) 

risc de malaltia  
USE  risc sanitari (2841) 

risc industrial  
SN  Risc eventual, més o menys previsible, que hi ha 

en una instal·lació industrial que comporta con-
seqüències immediates greus per a la població, 
els béns o l’entorn.  

MT  5206 política del medi ambient  
UF  risc d’explosió  
UF  risc d’incendi  
UF  risc tecnològic  
UF  risc tòxic  
BT1  prevenció de riscs  

BT2  política de medi ambient  
RT  contaminació industrial  
RT  desastre causat per l’home  

risc, inversió de  
USE  capital de risc (2421) 

risc natural  
MT  5206 política del medi ambient  
BT1  prevenció de riscs  

BT2  política de medi ambient  
RT  desastre natural  
RT  inundació  

risc nuclear  
USE  accident nuclear (6621) 

risc professional  
USE  seguretat en el treball (4416) 

risc radioactiu  
USE  accident nuclear (6621) 

risc sanitari  
MT  2841 sanitat  
UF  risc de malaltia  
BT1  salut pública  

BT2  organització sanitària  
BT3  política sanitària  

RT  inspecció veterinària  
RT  medicina d’urgència  
RT  seguretat alimentària  
RT  seguretat nuclear  
RT  substància perillosa  

risc tecnològic  
USE  risc industrial (5206) 

risc tòxic  
USE  risc industrial (5206) 

riscos d’accident, cobertura de  
USE  assegurança d’accidents (2431) 

riscs, gestió de  
USE  prevenció de riscs (5206) 

riscs, prevenció de — (5206) 

ritme de creixement  
USE  creixement econòmic (1611) 

ritme de treball  
MT  4416 condicions i organització del treball  
BT1  estudi del treball  

BT2  organització del treball  

ritme de vida  
USE  condició de vida (2821) 

ritus funeraris  
USE  mort (2826) 

riu  
USE  curs d’aigua (5211) 

*Riu, Castellar del  — (7211+9999) 

*Riu de Cerdanya  
*SN  *Municipi independent des del 5 d’agost del 

1997 (DOGC núm. 2448). Fins aleshores, per-
tanyia a Bellver de Cerdanya.  

*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Cerdanya  

*Riubregós, Castellfollit de  — (7211+9999) 

*Riucorb, Sant Martí de  — (7211+9999) 

*Riucorb, Vallfogona de  — (7211+9999) 

*Riudarenes  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Selva  

*Riudaura  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Garrotxa  

*Riudebitlles, Sant Pere de  — (7211+9999) 

*Riudecanyes  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Camp  

*Riudecols  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Camp  

*Riudellots de la Selva  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Selva  

*Riudoms  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Camp  

*Riumors  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Empordà  

*Riuprimer, Santa Eulàlia de  — (7211+9999) 

roba  
USE  vestit (6841) 

roba confeccionada  
USE  vestit (6841) 

roba de protecció  
USE  equip de protecció (4416) 

roba de treball  
USE  vestit (6841) 

robatori  
MT  1216 dret penal  
UF  atracament  
UF  furt  
UF  lluita contra el robatori  
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BT1  delicte contra la propietat  
BT2  infracció  

RT  criminalitat  
RT  delinqüència  

robatori, assegurança de  
USE  assegurança de danys (2431) 

robatori, lluita contra el  
USE  robatori (1216) 

robot  
USE  robot industrial (6411) 

robot industrial  
MT  6411 tecnologia i reglamentació tècnica  
UF  robot  
BT1  robotització  

BT2  fabricació industrial  

robòtica  
MT  3236 informàtica i tractament de dades  
BT1  informàtica industrial  

BT2  informàtica aplicada  
BT3  informàtica  

RT  cibernètica  
RT  intel·ligència artificial  
RT  robotització  

robotització  
MT  6411 tecnologia i reglamentació tècnica  
UF  utilització de robots  
BT1  fabricació industrial  
NT1  robot industrial  
RT  robòtica  

robots, utilització de  
USE  robotització (6411) 

*Roca, Castellfollit de la  — (7211+9999) 

*Roca del Vallès, la  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Vallès Oriental  

*Rocafort de Queralt  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Conca de Barberà  

*Rocafort, el, Pont de Vilomara i  — 
(7211+9999) 

*Roda de Barà  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Tarragonès  

*Roda de Ter  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  

*BT1  *Barcelona  
*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Osona  

roda hidràulica  
USE  màquina hidràulica (6821) 

*Roda, les, Masies de  — (7211+9999) 

rodada, circulació  
USE  trànsit rodat (4816) 

*rodalia, transport de  — (4811) 

rodant, material  
USE  vehicle (4811) 

Rodas), grup per a la lliure circulació de perso-
nes (grup de  
USE  òrgan de cooperació judicial i policial UE 

(1016) 

rodat, trànsit — (4816) 

rodes, vehicle de dues — (4816) 

rodolament  
MT  6821 indústria mecànica  
UF  coixinet de boles  
BT1  material mecànic  

rodona, fusta  
USE  fusta per a la construcció (6836) 

rodona, taula  
USE  acta de congrés (3221) 

*Rodonyà  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Camp  

Roine-Alps  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions de França  

Roja (CICR), Comitè Internacional de la Creu  
USE  Creu Roja (7626) 

Roja, Creu — (7626) 

Roja i de la Mitja Lluna Roja (FICR), Federació 
Internacional de Societats de la Creu  
USE  Creu Roja (7626) 

Roja i de la Mitja Lluna Roja (FICR), Federació 
Internacional de Societats de la Creu  
USE  Creu Roja (7626) 

Roja Internacional, Creu  
USE  Creu Roja (7626) 

Roja, mar — (5211) 

Roja, Mitja Lluna  
USE  Creu Roja (7626) 

rol social  
MT  2826 vida social  
UF  funció social  
UF  paper social  
BT1  participació social  

BT2  vida social  

rom  
USE  aiguardent (6021) 

romà, dret — (1206) 

Roma, tractat de  
USE  tractat CEE (1011) 

Romania  
MT  7206 Europa  
MT  7231 geografia econòmica  
MT  7236 geografia política  
BT1  Europa central i oriental  
BT1  estat membre UE  
BT1  països de l’OTAN  
BT1  països del Consell d’Europa  
BT1  països del Pacte de Varsòvia  
RT  regions de Romania  

Romania de l’Oest  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions de Romania  
NT1  Arad  
NT1  Caraș-Severin  
NT1  Hunedoara  
NT1  Timiş  

Romania del centre  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions de Romania  
NT1  Alba  
NT1  Brașov  
NT1  Covasna  
NT1  Harghița  
NT1  Mureş  
NT1  Sibiu  

Romania del Nord-est  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions de Romania  
NT1  Bacau  
NT1  Botoșani  
NT1  Iaşi  
NT1  Neamţ  
NT1  Suceava  
NT1  Vaslui  

Romania del Nord-oest  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions de Romania  
NT1  Bihor  
NT1  Bistriţa-Nasaud  
NT1  Cluj  
NT1  Maramureş  
NT1  Salaj  
NT1  Satu Mare  

Romania del Sud-est  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions de Romania  
NT1  Brăila  
NT1  Buzau  
NT1  Constanța 



Romania del Sud-Muntènia   568

NT1  Galați   
NT1  Tulcea  
NT1  Vrancea  

Romania del Sud-Muntènia  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions de Romania  
NT1  Argeș  
NT1  Calarași  
NT1  Dîmbovița  
NT1  Giurgiu  
NT1  Ialomiţa  
NT1  Prahova  
NT1  Teleorman  

Romania del Sud-oest Oltènia  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions de Romania  
NT1  Dolj  
NT1  Gorj  
NT1  Mehedinţi  
NT1  Olt  
NT1  Vîlcea  

Romania, regions de — (7211) 

rompuda  
MT  5621 explotació agrícola del sòl  
BT1  tècnica de conreu  
RT  desforestació  
RT  terra recuperada  

*Ronçana, Santa Eulàlia de  — (7211+9999) 

Ronda de Doha  
MT  2011 política aranzelària  
UF  programa de Doha per al desenvolupament  
UF  Ronda de Doha per al desenvolupament  
BT1  negociació aranzelària  

BT2  política aranzelària  

Ronda de Doha per al desenvolupament  
USE  Ronda de Doha (2011) 

Ronda de l’Uruguai  
MT  2011 política aranzelària  
UF  Uruguay round  
BT1  negociació aranzelària  

BT2  política aranzelària  
RT  AGCS  
RT  TRIMS  
RT  TRIPS  

Ronda de Tòquio  
MT  2011 política aranzelària  
UF  Tokyo round  
BT1  negociació aranzelària  

BT2  política aranzelària  

Ronda Dillon  
MT  2011 política aranzelària  
UF  Dillon round  
BT1  negociació aranzelària  

BT2  política aranzelària  

Ronda Kennedy  
MT  2011 política aranzelària  
UF  Kennedy round  

BT1  negociació aranzelària  
BT2  política aranzelària  

roquefort  
USE  formatge de pasta blava (6016) 

*Roquetes  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Ebre  

*Rosanes, Castellví de  — (7211+9999) 

rosat, vi — (6021) 

rosegador  
MT  5211 medi natural  
BT1  mamífer salvatge  

BT2  fauna  
BT3  vida silvestre  

RT  conill  

*Roses  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Empordà  

Roskilde  
USE  Sjælland (7211) 

*Rosselló  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Segrià  

rostoll  
USE  residu agrícola (5216) 

rotació de conreus  
MT  5621 explotació agrícola del sòl  
UF  canvi de conreu  
BT1  sistema de conreu  
RT  guaret  

rotatius, torns  
USE  humanització del treball (4416) 

rotatori, treball  
USE  treball per torns (4416) 

round, Dillon  
USE  Ronda Dillon (2011) 

round, Kennedy  
USE  Ronda Kennedy (2011) 

round, Tokyo  
USE  Ronda de Tòquio (2011) 

round, Uruguay  
USE  Ronda de l’Uruguai (2011) 

roure  
USE  arbre caducifoli (5636) 

*Rourell, el  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Camp  

(RPD), Corea  
USE  Corea del Nord (7226) 

RPU  
USE  règim de pagament únic (5606) 

(RPUS), règim de pagament únic per superfície  
USE  règim de pagament únic (5606) 

RSE  
USE  responsabilitat social de l’empresa (4006) 

*Rubí  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Vallès Occidental  

*Rubió  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Anoia  

ruminant  
USE  boví (5626) 

*Rupià  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Empordà  

*Rupit i Pruit  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Osona  

rural, aglomeració — (2846) 

rural, àrea  
USE  regió rural (1616) 

rural, bé  
USE  propietat rústica (5616) 

rural, caixa  
USE  banc agrícola (2416) 

rural, camí  
USE  via rural (4816) 
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rural, comunitat — (2846) 

rural, desenvolupament — (1616) 

rural, despoblament  
USE  migració rural (2811) 

rural, entorn  
USE  hàbitat rural (2846) 

rural, espai  
USE  hàbitat rural (2846) 

rural, èxode  
USE  migració rural (2811) 

rural, hàbitat — (2846) 

rural, medi  
USE  hàbitat rural (2846) 

rural, migració — (2811) 

rural, ordenació  
USE  desenvolupament rural (1616) 

rural, planificació  
USE  desenvolupament rural (1616) 

rural, població — (2816) 

rural, població activa  
USE  població activa agrària (5616) 

rural, propietat  
USE  propietat rústica (5616) 

rural, regió — (1616) 

Rural, Société d’Aménagement Foncier et d’Éta-
blissement  
USE  banc de terres (5616) 

rural, sociologia — (3611) 

*rural, telecentre   
*USE  *telecentre (4416) 

*rural, teletreball   
*USE  treball a distància (4406) 

rural, treballador  
USE  mà d’obra agrícola (5616) 

rural, turisme — (2826) 

rural, via — (4816) 

rural, zona  
USE  regió rural (1616) 

rural-urbana, migració — (2811) 

Ruse, regió de — (7211) 

russa, Federació  
USE  Rússia (7206+7231+7236) 

Rússia  
MT  7206 Europa  
MT  7231 geografia econòmica  
MT  7236 geografia política  

UF  Federació russa  
BT1  Europa central i oriental  
BT1  país de l’APEC  
BT1  països de la CEI  
BT1  països del Consell d’Europa  
RT  qüestió de Kaliningrad  
RT  qüestió de Txetxènia  

russotxetxè, conflicte  
USE  qüestió de Txetxènia (0816) 

rústic, arrendament — (5616) 

rústic, contracte d’arrendament — (5616) 

rústic, preu de l’arrendament — (5616) 

rústica, contribució  
USE  contribució territorial (2446) 

rústica de l’estat, propietat — (5616) 

rústica, finca  
USE  explotació agrària (5616) 

rústica i pecuària, contribució territorial  
USE  contribució territorial (2446) 

rústica i pecuària, contribució territorial sobre la 
riquesa  
USE  contribució territorial (2446) 

rústica i urbana, mercat de la propietat — 
(2846) 

rústica, ordenació de la propietat — (5616) 

rústica, propietat — (5616) 

rústica, reestructuració de la propietat  
USE  ordenació de la propietat rústica (5616) 

rústiques, impost sobre finques  
USE  contribució territorial (2446) 

ruta aèria  
USE  circulació aèria (4826) 

ruta, full de  
USE  documentació del vehicle (4806) 

Rwanda  
MT  7221 Àfrica  
MT  7231 geografia econòmica  
UF  República de Rwanda  
UF  República Rwandesa  
BT1  Àfrica oriental  

BT2  Àfrica subsahariana  
BT1  països de l’ACP  

Rwanda (TPIR), Tribunal Penal Internacional per a  
USE  Tribunal Penal Internacional (TPI) (7606) 

Rwanda, República de  
USE  Rwanda (7221+7231) 

Rwandesa, República  
USE  Rwanda (7221+7231) 

s’estableix una constitució per a Europa, tractat 
pel qual  
USE  constitució europea (1011) 

SAARC  
USE  Associació de l’Àsia del Sud de cooperació re-

gional (7616) 

SAARC, països de la — (7231) 

Saarland  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
UF  Sarre  
BT1  regions d’Alemanya  

Saba  
MT  7216 Amèrica  
MT  7241 països i territoris d’ultramar  
BT1  Antilles neerlandeses  

BT2  Petites Antilles  
BT3  Carib  

BT1  PTU dels Països Baixos  

*Sabadell  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Vallès Occidental  

Sabah  
USE  Malàisia (7226+7231) 

sabàtic, permís  
USE  excedència especial (4416) 

sabàtiques, vacances  
USE  excedència especial (4416) 

saber, economia del  
USE  economia del coneixement (1621) 

sabó  
USE  producte cosmètic (6811) 

sac  
USE  producte d’envasament (2031) 

*Sacalm, Sant Hilari  — (7211+9999) 

sacarina  
USE  succedani d’aliment (6026) 

sacarosa  
MT  6021 begudes i sucres  
BT1  sucre  

sacerdot  
USE  clericat (2831) 

sacrifici d’animals  
MT  6036 tecnologia alimentària  
UF  matança de bestiar  
BT1  tecnologia alimentària  
RT  cria de bestiar  
RT  indústria càrnia  
RT  prima per sacrifici voluntari de bestiar  

sacrifici voluntari de bestiar, prima per — 
(5611) 
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SACU  
USE  Unió Duanera de l’Àfrica meridional (7616) 

SADC  
USE  Comunitat per al Desenvolupament de l’Àfri-

ca austral (7616) 

*Sadurní d’Anoia, Sant  — (7211+9999) 

*Sadurní d’Osormort, Sant  — (7211+9999) 

*Sadurní de l’Heura, Cruïlles, Monells i Sant  
— (7211+9999) 

*Safaja, Sant Quirze  — (7211+9999) 

*safanòria  
*USE  hortalissa d’arrel (6006) 

*Sagàs  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Berguedà  

sagrat, text — (2831) 

Sàhara  
USE  desert (5211) 

Sàhara Occidental  
MT  7221 Àfrica  
BT1  Àfrica del Nord  

Sahel  
MT  7221 Àfrica  
UF  país del Sahel  
BT1  Àfrica subsahariana  
RT  desert  
RT  desertització  
RT  sequera  
RT  zona àrida  

Sahel, país del  
USE  Sahel (7221) 

Sahelosaharians, Comunitat d’Estats — (7616) 

Saint Barthélemy  
MT  7216 Amèrica  
MT  7241 països i territoris d’ultramar  
UF  Saint-Barthélemy  
BT1  Antilles franceses  

BT2  Petites Antilles  
BT3  Carib  

BT1  PTU francesos  

Saint Christopher i Nevis  
MT  7216 Amèrica  
MT  7231 geografia econòmica  
MT  7236 geografia política  
UF  Federació de Saint Christopher i Nevis  
UF  Saint Kitts i Nevis  
BT1  Petites Antilles  

BT2  Carib  
BT1  països de l’ACP  
BT1  països del Caricom  
BT1  països de l’OEA  

Saint Christopher i Nevis, Federació de  
USE  Saint Christopher i Nevis (7216+7231+7236) 

Saint Helena  
MT  7241 països i territoris d’ultramar  
UF  arxipèlag Tristão da Cunha  
UF  illa de l’Ascensió  
UF  illa Santa Helena  
UF  Santa Helena i dependències  
BT1  PTU de la Gran Bretanya  
RT  Àfrica occidental  

Saint Kitts i Nevis  
USE  Saint Christopher i Nevis (7216+7231+7236) 

Saint Lucia  
MT  7216 Amèrica  
MT  7231 geografia econòmica  
MT  7236 geografia política  
BT1  Petites Antilles  

BT2  Carib  
BT1  països de l’ACP  
BT1  països del Caricom  
BT1  països de l’OEA  

Saint Vincent  
USE  S a i n t  V i n c e n t  i  l e s  G r e n a d i n e s 

(7216+7231+7236) 

Saint Vincent i les Grenadines  
MT  7216 Amèrica  
MT  7231 geografia econòmica  
MT  7236 geografia política  
UF  Saint Vincent  
BT1  Petites Antilles  

BT2  Carib  
BT1  països de l’ACP  
BT1  països del Caricom  
BT1  països de l’OEA  

Saint-Barthélemy  
USE  Saint Barthélemy (7216+7241) 

Saint-Paul, illa de  
USE  terres australs i antàrtiques franceses (7241) 

Saint-Pierre i Miquelon, col·lectivitat territorial de  
USE  Saint-Pierre-et-Miquelon (7241) 

Saint-Pierre-et-Miquelon  
MT  7241 països i territoris d’ultramar  
UF  col·lectivitat territorial de Saint-Pierre i Mique-

lon  
BT1  PTU francesos  
RT  Amèrica del Nord  

sal  
MT  6611 indústries carbonera i minera  
BT1  mineral no metàl·lic  

BT2  producte miner  
RT  sal química  

sal química  
MT  6811 química  
UF  amoníac  
UF  bromur  
UF  carbonat de sodi  
UF  carbonat de sosa  
UF  clorur  
UF  clorur de potassi  
UF  hidròxid  
UF  hidròxid de liti  

UF  iodur  
UF  lleixiu  
UF  nitrat  
UF  sulfat  
BT1  compost químic  
RT  potassa  
RT  sal  

sala cinematogràfica  
USE  indústria cinematogràfica (3226) 

sala d’especejament de carns  
USE  indústria càrnia (6031) 

Sala VI Social  
USE  jurisdicció laboral (1226) 

salada, aigua — (5211) 

Salaj  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  Romania del Nord-oest  

BT2  regions de Romania  

*Salamanca  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*BT1  Castella i Lleó  

*BT2  regions d’Espanya  

salari  
MT  4421 administració i remuneració del personal  
UF  jornal  
UF  nòmina  
UF  remuneració  
UF  sou  
BT1  remuneració del treball  
NT1  retenció  
NT1  salari baix  
NT1  salari per hores  
NT1  salari per rendiment  
RT  assalariat  
RT  cost salarial  
RT  impost sobre els salaris  

salari a preu fet  
USE  salari per rendiment (4421) 

salari baix  
MT  4421 administració i remuneració del personal  
BT1  salari  

BT2  remuneració del treball  
RT  renda baixa  

salari, fixació del — (4421) 

salari garantit  
USE  salari mínim (4421) 

salari, igualtat de  
USE  igualtat de remuneració (4421) 

salari mínim  
MT  4421 administració i remuneració del personal  
UF  salari garantit  
UF  salari mínim interprofessional  
BT1  política salarial  
RT  poder adquisitiu  

salari mínim interprofessional  
USE  salari mínim (4421) 
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salari mòbil  
USE  escala de salaris (4421) 

salari per feina feta  
USE  salari per rendiment (4421) 

salari per hores  
MT  4421 administració i remuneració del personal  
UF  salari per unitat de temps  
UF  salari-hora professional  
BT1  salari  

BT2  remuneració del treball  

salari per rendiment  
MT  4421 administració i remuneració del personal  
UF  remuneració per rendiment  
UF  salari a preu fet  
UF  salari per feina feta  
UF  salari per unitat d’obra  
BT1  salari  

BT2  remuneració del treball  
RT  norma de producció  
RT  productivitat del treball  

salari per treball domèstic  
MT  4421 administració i remuneració del personal  
BT1  política salarial  
RT  economia domèstica  

salari per unitat d’obra  
USE  salari per rendiment (4421) 

salari per unitat de temps  
USE  salari per hores (4421) 

salari-hora professional  
USE  salari per hores (4421) 

salarial, augment — (4421) 

salarial, càrrega  
USE  cost salarial (4026) 

salarial, conflicte  
USE  conflicte laboral (4426) 

salarial, congelació — (4421) 

salarial, cost — (4026) 

salarial, cotització  
USE  cotització social (2836) 

salarial, diferència  
USE  igualtat de remuneració (4421) 

salarial, flexibilitat  
USE  flexibilitat del treball (4411) 

*Salarial, Fons de Garantia   
*USE  *garantia salarial (4406) 

*salarial, garantia  — (4406) 

salarial, política — (4421) 

salarial, prima — (4421) 

salarial, renda no — (4421) 

salaris, ajust dels  
USE  fixació del salari (4421) 

salaris, alça de  
USE  augment salarial (4421) 

salaris, baixa de  
USE  reducció de salaris (4421) 

salaris, embargament de sous i de  
USE  embargament de béns (1221) 

salaris, escala de — (4421) 

salaris, escala mòbil de  
USE  escala de salaris (4421) 

salaris, impost sobre els — (2446) 

salaris, indexació de — (4421) 

salaris, reducció de — (4421) 

salaris, revalorització de  
USE  augment salarial (4421) 

salaris, tarifa dels  
USE  fixació del salari (4421) 

*Salàs de Pallars  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Pallars Jussà  

salat, aliment  
USE  producte salat (6026) 

salat, producte — (6026) 

*Saldes  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Berguedà  

saldo del compte d’explotació  
USE  resultat d’explotació (4026) 

saldos  
USE  venda amb rebaixa (2031) 

*Sales de Llierca  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Garrotxa  

salicílic, àcid  
USE  àcid orgànic (6811) 

salinització del sòl  
USE  desertització (5216) 

*Sallavinera, Sant Pere  — (7211+9999) 

*Sallent  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Bages  

salmó, anèmia infecciosa del  
USE  malaltia dels peixos (5631) 

*salmonel·losi  
*USE  malaltia infecciosa (2841) 

salmorra, aliment en  
USE  producte salat (6026) 

salmorra, producte en  
USE  producte salat (6026) 

saló comercial  
USE  manifestació comercial (2031) 

Salomó  
USE  illes Salomó (7226+7231) 

*Salomó (municipi)  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Tarragonès  

Salomó, illes — (7226+7231) 

*Salou  
*SN  *Municipi que fins el 19 de desembre del 1989 

s’anomenà Vila-seca i Salou.  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Tarragonès  

*Salou, Sant Andreu  — (7211+9999) 

salsifí  
USE  hortalissa d’arrel (6006) 

salsitxa  
USE  producte carni (6026) 

SALT  
USE  acord SALT (0816) 

*Salt (municipi)  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Gironès  

SALT, acord — (0816) 

salubritat dels edificis  
USE  seguretat dels edificis (2846) 

salut  
USE  política sanitària (2841) 
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*salut, àrea bàsica de   
*USE  sistema sanitari (2841) 

salut, centre de  
USE  centre mèdic (2841) 

salut, cura de la — (2841) 

salut dels animals  
USE  sanitat animal (5631) 

salut, dret a la — (1236) 

salut, educació en matèria de  
USE  educació sanitària (3211) 

Salut en el Treball, Agència Europea per a la 
Seguretat i — (1006) 

salut genèsica  
USE  salut reproductiva (2841) 

Salut i Protecció dels Consumidors, Institut de  
USE  Centre Comú d’Investigació (1006) 

salut laboral  
USE  sanitat laboral (4416) 

salut mental  
MT  2841 sanitat  
UF  higiene mental  
UF  salut psíquica  
BT1  organització sanitària  

BT2  política sanitària  
RT  malaltia mental  
RT  tensió psíquica  

Salut, Organització Mundial de la — (7606) 

salut, protecció de la  
USE  política sanitària (2841) 

salut psíquica  
USE  salut mental (2841) 

salut pública  
MT  2841 sanitat  
UF  sanitat pública  
BT1  organització sanitària  

BT2  política sanitària  
NT1  higiene pública  
NT1  legislació sanitària  

NT2  control sanitari  
NT1  risc sanitari  
NT1  salut reproductiva  
RT  protecció del consumidor  
RT  sanitat laboral  

salut pública, organització de la  
USE  organització sanitària (2841) 

salut reproductiva  
MT  2841 sanitat  
UF  salut genèsica  
BT1  salut pública  

BT2  organització sanitària  
BT3  política sanitària  

RT  càncer  
RT  educació sexual  
RT  malaltia de transmissió sexual  
RT  maternitat  
RT  mutilació sexual  

RT  planificació familiar  
RT  sexualitat  

salut, sistema de  
USE  organització sanitària (2841) 

salut, vigilància de la  
USE  control sanitari (2841) 

*Salvador de Guardiola, Sant  — (7211+9999) 

Salvador, El — (7216+7231+7236) 

Salvador, República de El  
USE  El Salvador (7216+7231+7236) 

salvaguarda, clàusula de — (0806) 

salvaguarda de la llibertat  
USE  protecció de les llibertats (1236) 

salvaguarda de la pau  
USE  manteniment de la pau (0816) 

salvaguarda del patrimoni cultural  
USE  protecció del patrimoni (2831) 

salvaguarda, mesura de  
USE  clàusula de salvaguarda (0806) 

salvament, ajuda de  
USE  ajuda a les empreses (1606) 

salvament, dispositiu de  
USE  equip de protecció (4416) 

salvatge, animal  
USE  fauna (5211) 

salvatge, construcció  
USE  construcció il·legal (2846) 

salvatge, mamífer — (5211) 

salvatge, vaga  
USE  vaga (4426) 

salvavives, cinturó  
USE  equip de protecció (4416) 

salvavives, jaqueta  
USE  equip de protecció (4416) 

Salzburg  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions d’Àustria  

*Samalús, Cànoves i  — (7211+9999) 

Samoa  
MT  7226 Àsia-Oceania  
MT  7231 geografia econòmica  
UF  estat independent de Samoa  
UF  Samoa occidental  
BT1  Polinèsia  

BT2  Oceania  
BT1  país de la Comunitat del Pacífic  
BT1  països de l’ACP  

Samoa Americana  
MT  7226 Àsia-Oceania  
MT  7231 geografia econòmica  

*UF  *Samoa Nord-americana  
UF  territori de Samoa Americana  
BT1  Polinèsia  

BT2  Oceania  
BT1  país de la Comunitat del Pacífic  
RT  Estats Units d’Amèrica  

Samoa Americana, territori de  
USE  Samoa Americana (7226+7231) 

Samoa, estat independent de  
USE  Samoa (7226+7231) 

*Samoa Nord-americana  
*USE  Samoa Americana (7226+7231) 

Samoa occidental  
USE  Samoa (7226+7231) 

San Marino  
MT  7206 Europa  
MT  7236 geografia política  
UF  República de San Marino  
BT1  Europa meridional  
BT1  països del Consell d’Europa  

San Marino, República de  
USE  San Marino (7206+7236) 

*Sanaüja  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Segarra  

sanció administrativa  
MT  0436 poder executiu i administració pública  
UF  sanció disciplinària  
BT1  dret administratiu  
RT  infracció del codi de circulació  

sanció comunitària  
MT  1011 dret de la Unió Europea  
BT1  incompliment del dret comunitari  

BT2  aplicació del dret comunitari  
BT3  dret comunitari  

sanció disciplinària  
USE  sanció administrativa (0436) 

sanció econòmica  
MT  0806 política internacional  
BT1  política internacional  
RT  restricció dels intercanvis  

sanció internacional  
MT  0806 política internacional  
UF  blocatge  
*UF  *bloqueig  
UF  boicot  
UF  embargament internacional  
UF  represàlies  
BT1  política internacional  
RT  exclusió d’una organització internacional  
RT  seguretat internacional  

sanció militar  
MT  0806 política internacional  
BT1  política internacional  
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sanció penal  
MT  1216 dret penal  
UF  condemna  
UF  pena  
NT1  confiscació de béns  
NT1  empresonament  
NT1  execució de la pena  

NT2  llibertat condicional  
NT2  prescripció de la pena  
NT2  reducció de la pena  
NT2  suspensió de la pena  

NT1  multa  
NT2  multa coercitiva  

NT1  pena de mort  
NT1  pena substitutòria  
NT1  privació de drets  
NT1  règim obert  
NT1  registre penal  
NT1  restricció de llibertat  

*sanció per infracció urbanística  
*USE  reglamentació urbanística (2846) 

Sandwich del Sud, illes  
USE  Falkland (7241) 

sanejament  
MT  5206 política del medi ambient  
UF  descontaminació  
UF  desinfecció  
UF  evacuació d’aigües residuals  
BT1  lluita contra la contaminació  

sanejament de l’aigua  
USE  tractament de l’aigua (5206) 

sanejament de l’economia  
USE  reconstrucció econòmica (1611) 

sanejament del mercat  
USE  regularització del mercat (2006) 

sang, banc de  
USE  transfusió de sang (2841) 

sang, donació de  
USE  transfusió de sang (2841) 

sang, malaltia de la — (2841) 

sang, transfusió de — (2841) 

sanguínia, malaltia  
USE  malaltia de la sang (2841) 

sanitari, ajudant tècnic  
USE  personal sanitari (2841) 

sanitari, auxiliar  
USE  personal sanitari (2841) 

sanitari, certificat — (2011) 

sanitari concertat, sistema  
USE  medicina concertada (2841) 

sanitari, control — (2841) 

sanitari, dret  
USE  dret mèdic (2841) 

sanitari, personal — (2841) 

sanitari, risc — (2841) 

sanitari, servei — (2841) 

sanitari, sistema — (2841) 

sanitària, accés a l’assistència  
USE  dret a la salut (1236) 

sanitària, ajuda — (0811) 

sanitària, cartilla — (2841) 

sanitària, educació — (3211) 

sanitària, inspecció  
USE  control sanitari (2841) 

sanitària, instal·lació — (6831) 

sanitària, legislació — (2841) 

sanitària, norma  
USE  legislació sanitària (2841) 

sanitària, organització — (2841) 

sanitària, policia  
USE  control sanitari (2841) 

sanitària, política — (2841) 

sanitària, prevenció  
USE  control sanitari (2841) 

sanitària, professió — (2841) 

sanitària, protecció  
USE  control sanitari (2841) 

*sanitària, reforma  — (2841) 

sanitària, reglamentació  
USE  legislació sanitària (2841) 

sanitària, seguretat  
USE  control sanitari (2841) 

sanitària universal, cobertura  
USE  cobertura universal de malaltia (2836) 

*sanitaris, llista d’espera per a serveis  — 
(2841) 

sanitat  
USE  política sanitària (2841) 

sanitat animal  
MT  5631 activitat agropecuària  
UF  salut dels animals  
NT1  benestar dels animals  
NT1  malaltia animal  

NT2  brucel·losi  
NT2  encefalopatia espongiforme bovina  
NT2  febre aftosa  
NT2  grip aviària  
NT2  leucosi animal  
NT2  malaltia dels peixos  
NT2  pesta animal  
NT2  ràbia  
NT2  tuberculosi animal  

NT1  medicina veterinària  
RT  Oficina Alimentària i Veterinària  

Sanitat Animal, Organització Mundial de — 
(7621) 

sanitat, cost de la — (2841) 

sanitat, despeses de — (2841) 

sanitat, estadística de — (2841) 

sanitat, gratuïtat de la — (2841) 

Sanitat i Protecció dels Consumidors, Institut de  
USE  Centre Comú d’Investigació (1006) 

sanitat laboral  
MT  4416 condicions i organització del treball  
UF  higiene del treball  
UF  higiene dels treballadors  
UF  higiene laboral  
UF  salut laboral  
BT1  seguretat en el treball  

BT2  condició de treball  
*RT  medicina preventiva  
RT  salut pública  

sanitat, organització de la  
USE  organització sanitària (2841) 

sanitat, política de  
USE  política sanitària (2841) 

sanitat pública  
USE  salut pública (2841) 

*sanitat, qualitat de la  — (2841) 

sanitat, servei nacional de — (2841) 

sanitat, sistema de  
USE  sistema sanitari (2841) 

*Sansor, Prats i  — (7211+9999) 

*Sant Adrià de Besòs  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Barcelonès  

*Sant Agustí de Lluçanès  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Osona  

*Sant Andreu de la Barca  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Llobregat  
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*Sant Andreu de Llavaneres  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Maresme  

*Sant Andreu Salou  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Gironès  

*Sant Aniol de Finestres  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Garrotxa  

*Sant Antoni de Vilamajor  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Vallès Oriental  

*Sant Bartomeu del Grau  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Osona  

*Sant Boi de Llobregat  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Llobregat  

*Sant Boi de Lluçanès  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Osona  

*Sant Carles de la Ràpita  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Montsià  

*Sant Cebrià de Vallalta  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Maresme  

*Sant Celoni  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Vallès Oriental  

*Sant Climent de Llobregat  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Llobregat  

*Sant Climent Sescebes  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Empordà  

*Sant Cugat del Vallès  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Vallès Occidental  

*Sant Cugat Sesgarrigues  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Penedès  

*Sant Esteve de la Sarga  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Pallars Jussà  

*Sant Esteve de Palautordera  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Vallès Oriental  

*Sant Esteve Sesrovires  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Llobregat  

*Sant Feliu de Buixalleu  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Selva  

*Sant Feliu de Codines  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Vallès Oriental  

*Sant Feliu de Guíxols  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Empordà  

*Sant Feliu de Llobregat  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Llobregat  

*Sant Feliu de Pallerols  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Garrotxa  

*Sant Feliu Sasserra  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Bages  

*Sant Ferriol  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Garrotxa  

*Sant Fost de Campsentelles  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Vallès Oriental  

*Sant Fruitós de Bages  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Bages  

*Sant Gregori  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Gironès  
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*Sant Guim de Freixenet  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Segarra  

*Sant Guim de la Plana  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Segarra  

*Sant Hilari Sacalm  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Selva  

*Sant Hipòlit de Voltregà  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Osona  

*Sant Iscle de Vallalta  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Maresme  

*Sant Jaume d’Enveja  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Montsià  

*Sant Jaume de Frontanyà  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Berguedà  

*Sant Jaume de Llierca  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Garrotxa  

*Sant Jaume dels Domenys  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Penedès  

*Sant Joan de les Abadesses  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Ripollès  

*Sant Joan de Mollet  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Gironès  

*Sant Joan de Vilatorrada  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Bages  

*Sant Joan Despí  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Llobregat  

*Sant Joan, Horta de  — (7211+9999) 

*Sant Joan les Fonts  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Garrotxa  

*Sant Jordi Desvalls  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Gironès  

*Sant Julià de Cerdanyola  
*SN  *Municipi independent des del 12 de juliol del 

1993 (DOGC núm. 1769). Fins aleshores, per-
tanyia a Guardiola de Berguedà.  

*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Berguedà  

*Sant Julià de Ramis  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Gironès  

*Sant Julià de Vilatorta  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Osona  

*Sant Julià del Llor i Bonmatí  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Selva  

*Sant Just Desvern  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Llobregat  

*Sant Llorenç d’Hortons  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Penedès  

*Sant Llorenç de la Muga  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Empordà  

*Sant Llorenç de Morunys  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Solsonès  

*Sant Llorenç Savall  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Vallès Occidental  

*Sant Martí d’Albars  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Osona  

*Sant Martí de Centelles  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Osona  



*Sant Martí de Llémena   576

*Sant Martí de Llémena  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Gironès  

*Sant Martí de Riucorb  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Urgell  

*Sant Martí de Tous  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Anoia  

*Sant Martí Sarroca  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Penedès  

*Sant Martí Sesgueioles  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Anoia  

*Sant Martí Vell  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Gironès  

*Sant Mateu de Bages  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Bages  

*Sant Miquel de Campmajor  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Pla de l’Estany  

*Sant Miquel de Fluvià  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Empordà  

*Sant Mori  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Empordà  

*Sant Pau de Segúries  
*SN  *Municipi que fins l’1 d’agost del 1994 s’anome-

nà Sant Pau de Seguries (DOGC núm. 1928).  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Ripollès  

Sant Pau, illa de  
USE  terres australs i antàrtiques franceses (7241) 

*Sant Pere de Ribes  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Garraf  

*Sant Pere de Riudebitlles  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Penedès  

*Sant Pere de Torelló  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Osona  

*Sant Pere de Vilamajor  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Vallès Oriental  

*Sant Pere Pescador  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Empordà  

*Sant Pere Sallavinera  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Anoia  

*Sant Pol de Mar  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Maresme  

*Sant Quintí de Mediona  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Penedès  

*Sant Quirze de Besora  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Osona  

*Sant Quirze del Vallès  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Vallès Occidental  

*Sant Quirze Safaja  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Vallès Oriental  

*Sant Ramon  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Segarra  

*Sant Sadurní d’Anoia  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Penedès  

*Sant Sadurní d’Osormort  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Osona  

*Sant Sadurní de l’Heura, Cruïlles, Monells 
i  — (7211+9999) 



577 *Santa Maria de Merlès  

*Sant Salvador de Guardiola  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Bages  

*Sant Sebastià  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*BT1  *Guipúscoa  

*BT2  País Basc  
*BT3  regions d’Espanya  

*Sant Vicenç de Castellet  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Bages  

*Sant Vicenç de Montalt  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Maresme  

*Sant Vicenç de Torelló  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Osona  

*Sant Vicenç dels Horts  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Llobregat  

*Santa Bàrbara  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Montsià  

*Santa Cecília de Voltregà  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Osona  

*Santa Coloma de Cervelló  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Llobregat  

*Santa Coloma de Farners  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Selva  

*Santa Coloma de Gramenet  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Barcelonès  

*Santa Coloma de Queralt  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Conca de Barberà  

Santa Creu, voivodat de — (7211) 

*Santa Cristina d’Aro  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Empordà  

*Santa Eugènia de Berga  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Osona  

*Santa Eulàlia de Riuprimer  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Osona  

*Santa Eulàlia de Ronçana  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Vallès Oriental  

*Santa Eulàlia, Palau de  — (7211+9999) 

*Santa Fe del Penedès  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Penedès  

Santa Helena i dependències  
USE  Saint Helena (7241) 

Santa Helena, illa  
USE  Saint Helena (7241) 

*Santa Linya, les, Avellanes i  — (7211+9999) 

*Santa Llogaia d’Àlguema  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Empordà  

*Santa Margarida de Montbui  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Anoia  

*Santa Margarida i els Monjos  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Penedès  

*Santa Maria d’Oló  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Bages  

*Santa Maria de Besora  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Osona  

*Santa Maria de Corcó  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Osona  

*Santa Maria de Martorelles  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Vallès Oriental  

*Santa Maria de Merlès  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Berguedà  



*Santa Maria de Miralles   578

*Santa Maria de Miralles  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Anoia  

*Santa Maria de Palautordera  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Vallès Oriental  

*Santa Maria, el, Pla de  — (7211+9999) 

*Santa Oliva  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Penedès  

*Santa Pau  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Garrotxa  

*Santa Perpètua de Mogoda  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Vallès Occidental  

Santa Seu  
MT  7206 Europa  
*UF  *Ciutat del Vaticà  
UF  estat de la Ciutat del Vaticà  
UF  Vaticà  
BT1  Europa meridional  
RT  acta pontifícia  

*Santa Susanna  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Maresme  

*Santander  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*BT1  Cantàbria  

*BT2  regions d’Espanya  

*Santpedor  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Bages  

São Tomé e Príncipe  
USE  São Tomé i Príncipe (7221+7231) 

São Tomé i Príncipe  
MT  7221 Àfrica  
MT  7231 geografia econòmica  
UF  República Democràtica de São Tomé i Príncipe  
UF  São Tomé e Príncipe  
BT1  Àfrica central  

BT2  Àfrica subsahariana  
BT1  països de l’ACP  

São Tomé i Príncipe, República Democràtica de  
USE  São Tomé i Príncipe (7221+7231) 

Sapard  
USE  ajuda de preadhesió (1016) 

*Saragossa  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*BT1  Aragó  

*BT2  regions d’Espanya  

Sarawak  
USE  Malàisia (7226+7231) 

Sardenya  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions d’Itàlia  

*Sarga, Sant Esteve de la  — (7211+9999) 

*Sarral  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Conca de Barberà  

Sarre  
USE  Saarland (7211) 

*Sarrià de Ter  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Gironès  

*Sarroca de Bellera  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Pallars Jussà  

*Sarroca de Lleida  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Segrià  

*Sarroca, Sant Martí  — (7211+9999) 

*Sasserra, Sant Feliu  — (7211+9999) 

*Sasserra, Vilalba  — (7211+9999) 

satèl·lit  
MT  4826 transport aeri i espacial  
UF  satèl·lit artificial  
BT1  vehicle espacial  

BT2  transport espacial  
RT  comunicació per satèl·lit  
RT  indústria aeroespacial  
RT  teledetecció  

satèl·lit (Galileu), sistema europeu de navega-
ció per  
USE  navegació per satèl·lit (4811) 

satèl·lit (GNSS), sistema mundial de navegació 
per  
USE  navegació per satèl·lit (4811) 

satèl·lit artificial  
USE  satèl·lit (4826) 

satèl·lit CE, organisme  
USE  organisme i agència de la UE (1006) 

satèl·lit, ciutat — (2846) 

satèl·lit, comunicació per — (3226) 

satèl·lit, comunicació via  
USE  comunicació per satèl·lit (3226) 

satèl·lit de comunicació  
USE  comunicació per satèl·lit (3226) 

satèl·lit de telecomunicació  
USE  comunicació per satèl·lit (3226) 

satèl·lit europeu de comunicacions  
USE  comunicació per satèl·lit (3226) 

satèl·lit, navegació per — (4811) 

Satèl·lit, Organització Europea de Telecomuni-
cacions per  
USE  Eutelsat (7611) 

Satèl·lits de la Unió Europea, Centre de — 
(1016) 

satisfacció a la feina  
MT  4416 condicions i organització del treball  
UF  motivació del treballador  
UF  satisfacció professional  
BT1  psicologia del treball  

BT2  ergonomia  
BT3  condició de treball  

satisfacció del client  
USE  clientela (2036) 

satisfacció professional  
USE  satisfacció a la feina (4416) 

Satu Mare  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  Romania del Nord-oest  

BT2  regions de Romania  

*Sau, Vilanova de  — (7211+9999) 

Saudita, Aràbia — (7226+7231+7236) 
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Saudita, Regne d’Aràbia  
USE  Aràbia Saudita (7226+7231+7236) 

sauna  
USE  instal·lació sanitària (6831) 

*Saus, Camallera i Llampaies  
*SN  *Municipi que fins el 10 de novembre del 2006 

s’anomenà Saus (DOGC núm. 4758).  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Empordà  

*Savall, Sant Llorenç  — (7211+9999) 

*Savallà del Comtat  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Conca de Barberà  

savi  
USE  professió científica (6416) 

Savinjska  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions d’Eslovènia  

Savoie, tomme de  
USE  formatge de pasta semidura (6016) 

Saxònia  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions d’Alemanya  

Saxònia, Baixa — (7211) 

Saxònia-Anhalt  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions d’Alemanya  

sbrinz  
USE  formatge de pasta dura (6016) 

(SCE), societat cooperativa europea  
USE  cooperativa europea (4016) 

Schengen, acord de — (1231) 

Schengen, Sistema d’Informació — (1231) 

Schuman, Declaració  
USE  història d’Europa (0811) 

Schuman, pla  
USE  història d’Europa (0811) 

SCP  
USE  Secretaria de la Comunitat del Pacífic (7616) 

*Seana, Castellnou de  — (7211+9999) 

SEATO  
USE  OTASE (7616+7621) 

*Sebastià, Sant  — (7211) 

SEBC  
USE  Sistema Europeu de Bancs Centrals (2411) 

SEC  
USE  sistema europeu de comptabilitat (1626) 

sec, farratge  
USE  farratge (5631) 

sec, llegum  
USE  lleguminosa (6006) 

sec, rentatge en  
USE  bugaderia (6846) 

secà, conreu de — (5621) 

seca, figa  
USE  producte dessecat (6026) 

seca, fruita  
USE  fruit de clofolla (6006) 

seca, mongeta  
USE  lleguminosa (6006) 

secció “Garantia”, FEOGA,  
USE  FEOGA Garantia (1021) 

secció electoral  
USE  circumscripció electoral (0416) 

secció Orientació, FEOGA  
USE  FEOGA Orientació (1021) 

secret bancari  
MT  2416 institucions financeres i de crèdit  
BT1  activitat bancària  
RT  evasió fiscal  
RT  secret professional  

secret d’estat  
MT  3231 informació i tractament de la informació  
UF  documentació classificada  
UF  informació classificada  
UF  matèria classificada  
UF  matèria reservada  
UF  secret oficial  
BT1  confidencialitat  

BT2  accés a la informació  
BT3  política d’informació  

RT  atemptat contra la seguretat de l’estat  
RT  secret militar  
RT  servei secret  

secret de la instrucció  
USE  instrucció del sumari (1221) 

secret de les comunicacions  
USE  protecció de les comunicacions (1236) 

secret de sumari  
USE  instrucció del sumari (1221) 

secret industrial  
MT  6411 tecnologia i reglamentació tècnica  
BT1  fabricació industrial  
RT  investigació industrial  
RT  secret professional  

secret mèdic  
USE  secret professional (4426) 

secret militar  
MT  0821 defensa  
BT1  política de defensa  
RT  secret d’estat  

secret oficial  
USE  secret d’estat (3231) 

secret professional  
MT  4426 relacions laborals i dret del treball  
UF  secret mèdic  
BT1  dret del treball  
RT  deontologia professional  
RT  drets del malalt  
RT  error mèdic  
RT  secret bancari  
RT  secret industrial  

secret, servei — (0821) 

secret, vot — (0416) 

secreta, societat — (2826) 

secreta, votació  
USE  vot secret (0416) 

secretari del Tribunal de Justícia CE  
USE  membre del Tribunal de Justícia CE (1006) 

secretari general de la institució  
MT  1006 institucions de la Unió Europea i funció 

pública europea  
BT1  secretaria de la institució  

BT2  estructura institucional  

secretari general de les Nacions Unides  
MT  7606 Nacions Unides  
BT1  Secretaria de l’ONU  

BT2  ONU  

secretari judicial  
USE  personal de l’administració de justícia (1226) 

secretària  
USE  personal de secretaria (4006) 

secretària de direcció  
USE  personal de secretaria (4006) 

Secretaria de l’ONU  
MT  7606 Nacions Unides  
UF  Secretaria de les Nacions Unides  
UF  Secretariat de l’ONU  
BT1  ONU  
NT1  Alt Comissionat per als Drets Humans  
NT1  secretari general de les Nacions Unides  

Secretaria de la Comunitat del Pacífic  
MT  7616 organitzacions extraeuropees  
UF  Comissió del Pacífic Sud  
UF  Comunitat del Pacífic  
UF  SCP  
UF  SPC  
BT1  organització asiàtica  
RT  país de la Comunitat del Pacífic  
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secretaria de la institució  
MT  1006 institucions de la Unió Europea i funció 

pública europea  
BT1  estructura institucional  
NT1  secretari general de la institució  
RT  administració de la institució  

Secretaria de les Nacions Unides  
USE  Secretaria de l’ONU (7606) 

secretaria, personal de — (4006) 

secretariat, assignació de  
USE  subsidi de secretariat (0421) 

Secretariat de l’ONU  
USE  Secretaria de l’ONU (7606) 

secretariat, indemnització de  
USE  subsidi de secretariat (0421) 

secretariat, subsidi de — (0421) 

secta religiosa  
MT  2831 cultura i religió  
UF  esoterisme  
BT1  religió  

sector agrari  
MT  1621 estructura econòmica  
UF  agricultura  
UF  ramaderia  
UF  sector agropecuari  
BT1  sector primari  

BT2  sector econòmic  
RT  situació de l’agricultura  

sector agropecuari  
USE  sector agrari (1621) 

sector audiovisual  
USE  indústria audiovisual (3226) 

sector cinematogràfic  
USE  indústria cinematogràfica (3226) 

sector de serveis  
USE  sector terciari (1621) 

sector de telecomunicacions  
USE  indústria de telecomunicacions (3226) 

sector econòmic  
MT  1621 estructura econòmica  
NT1  sector no comercial  
NT1  sector primari  

NT2  sector agrari  
NT1  sector quaternari  
NT1  sector secundari  
NT1  sector terciari  
RT  activitat econòmica  
RT  estructura econòmica  

sector industrial  
USE  sector secundari (1621) 

sector industrial, reconversió del  
USE  reconversió industrial (6806) 

sector no comercial  
MT  1621 estructura econòmica  
BT1  sector econòmic  

sector pesquer, estructura del  
USE  estructura pesquera (5641) 

sector primari  
MT  1621 estructura econòmica  
BT1  sector econòmic  
NT1  sector agrari  

sector privat  
USE  empresa privada (4011) 

sector públic  
USE  empresa pública (4011) 

sector quaternari  
SN  Sector econòmic de serveis intel·lectuals com 

l’ensenyament, l’assessorament, la informació 
i la investigació.  

MT  1621 estructura econòmica  
BT1  sector econòmic  

sector secundari  
MT  1621 estructura econòmica  
*UF  *indústria  
UF  sector industrial  
BT1  sector econòmic  
RT  producció industrial  

sector terciari  
MT  1621 estructura econòmica  
UF  sector de serveis  
BT1  sector econòmic  
RT  empresa de serveis  
RT  indústria de serveis  
RT  lliure prestació de serveis  
RT  servei  
RT  serveis financers  

sectorial, acord — (2021) 

sectorial, ajuda — (1606) 

sectorial, anàlisi  
USE  anàlisi input-output (1631) 

sectorial, planificació — (1606) 

sectorial, política  
USE  política estructural (1606) 

sectors públic i privat, associació dels  
USE  partenariat públic-privat (0436) 

*Secuita, la  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Tarragonès  

secundari, centre d’ensenyament  
USE  ensenyament secundari (3211) 

secundari, ensenyament — (3211) 

secundari, institut d’ensenyament  
USE  ensenyament secundari (3211) 

secundari obligatori, ensenyament  
USE  ensenyament secundari (3211) 

secundari, sector — (1621) 

secundària, escola  
USE  ensenyament secundari (3211) 

*Security Policy, High Representative for the 
Common Foreign and   
*USE  alt representant per a la PESC (1016) 

seda  
MT  6011 productes d’origen animal  
UF  filat de seda  
BT1  producte d’origen animal  
RT  indústria tèxtil  
RT  sericicultura  
RT  tèxtil natural  

seda, cria de cucs de  
USE  sericicultura (5631) 

seda, filat de  
USE  seda (6011) 

sedentari, comerç no  
USE  comerç ambulant (2036) 

sedimentologia  
SN  Branca de la geologia que estudia les roques i 

els processos de sedimentació.  
MT  3606 ciències naturals i aplicades  
BT1  geologia  

BT2  ciències de la terra  

(SEDOC), sistema europeu de difusió d’ofertes 
i demandes d’ocupació registrades en compen-
sació internacional  
USE  EURES (4411) 

SEEA  
USE  Societat Europea d’Energia Atòmica (7611) 

seent, bé  
USE  propietat immobiliària (1211) 

*Segarra  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*NT1  *Biosca  
*NT1  *Cervera  
*NT1  *Estaràs  
*NT1  *Granyanella  
*NT1  *Granyena de Segarra  
*NT1  *Guissona  
*NT1  *Ivorra  
*NT1  *Massoteres  
*NT1  *Montoliu de Segarra  
*NT1  *Montornès de Segarra  
*NT1  *Oluges, les  
*NT1  *Plans de Sió, els  
*NT1  *Ribera d’Ondara  
*NT1  *Sanaüja  
*NT1  *Sant Guim de Freixenet  
*NT1  *Sant Guim de la Plana  
*NT1  *Sant Ramon  
*NT1  *Talavera  
*NT1  *Tarroja de Segarra  
*NT1  *Torà  
*NT1  *Torrefeta i Florejacs  
*RT  *àmbit de Ponent  

*Segarra, Aguilar de  — (7211+9999) 

*Segarra, Calonge de  — (7211+9999) 
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*Segarra, Granyena de  — (7211+9999) 

*Segarra, Montoliu de  — (7211+9999) 

*Segarra, Montornès de  — (7211+9999) 

*Segarra, Tarroja de  — (7211+9999) 

segell europeu  
USE  símbol europeu (0811) 

segell oficial  
MT  3221 documentació  
UF  estampilla  
*UF  *timbre (oficial)  
BT1  document oficial  

BT2  document  
RT  impost del timbre  

sègol  
MT  6006 productes d’origen vegetal  
BT1  cereal  

segona fase de la UEM  
MT  2411 economia monetària  
BT1  calendari de la UEM  

BT2  Unió Econòmica i Monetària  

segona generació, migrant de la  
USE  fill de migrant (2811) 

Segona Guerra Mundial  
MT  0816 equilibri internacional  
BT1  guerra  

BT2  conflicte internacional  

segona residència  
MT  2816 demografia i població  
BT1  residència  

BT2  distribució geogràfica de la població  
RT  lleure  

segona volta  
SN  Segona votació a què hom recorre quan cap 

candidat aconsegueix la majoria requerida a la 
primera.  

MT  0416 procediment electoral i sistema de votació  
BT1  elecció en dues voltes  

BT2  sistema majoritari  
BT3  sistema de votació  

*Segòvia  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*BT1  Castella i Lleó  

*BT2  regions d’Espanya  

*Segre, Artesa de  — (7211+9999) 

*Segre, Torres de  — (7211+9999) 

segregació racial  
USE  discriminació racial (1236) 

segrest  
USE  segrest de persones (1216) 

segrest d’avió  
USE  pirateria (1216) 

segrest de béns  
USE  confiscació de béns (1216) 

segrest de persones  
MT  1216 dret penal  
UF  ostatge  
UF  presa d’ostatges  
UF  rapte  
UF  segrest  
BT1  delicte contra les persones  

BT2  infracció  
RT  criminalitat  
RT  segrest polític  
RT  terrorisme  

segrest de vaixell  
USE  pirateria (1216) 

segrest polític  
MT  0431 vida política i seguretat pública  
BT1  violència política  

BT2  seguretat pública  
RT  segrest de persones  

*Segrià  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*NT1  *Aitona  
*NT1  *Alamús, els  
*NT1  *Albatàrrec  
*NT1  *Alcanó  
*NT1  *Alcarràs  
*NT1  *Alcoletge  
*NT1  *Alfarràs  
*NT1  *Alfés  
*NT1  *Alguaire  
*NT1  *Almacelles  
*NT1  *Almatret  
*NT1  *Almenar  
*NT1  *Alpicat  
*NT1  *Artesa de Lleida  
*NT1  *Aspa  
*NT1  *Benavent de Segrià  
*NT1  *Corbins  
*NT1  *Gimenells i el Pla de la Font  
*NT1  *Granja d’Escarp, la  
*NT1  *Llardecans  
*NT1  *Lleida (ciutat)  
*NT1  *Maials  
*NT1  *Massalcoreig  
*NT1  *Montoliu de Lleida  
*NT1  *Portella, la  
*NT1  *Puigverd de Lleida  
*NT1  *Rosselló  
*NT1  *Sarroca de Lleida  
*NT1  *Seròs  
*NT1  *Soses  
*NT1  *Sudanell  
*NT1  *Sunyer  
*NT1  *Torre-serona  
*NT1  *Torrebesses  
*NT1  *Torrefarrera  
*NT1  *Torres de Segre  
*NT1  *Vilanova de la Barca  
*NT1  *Vilanova de Segrià  
*RT  *àmbit de Ponent  

*Segrià, Benavent de  — (7211+9999) 

*Segrià, Vilanova de  — (7211+9999) 

seguiment mediambiental, control de  
USE  vigilància del medi ambient (5206) 

*Segur, la, Pobla de  — (7211+9999) 

seguretat a la carretera  
MT  4806 política de transports  
UF  camp de visió  
UF  casc  
UF  protecció del conductor  
UF  prova de detecció alcohòlica  
UF  seguretat del conductor  
UF  seguretat viària  
BT1  seguretat del transport  

BT2  política de transports  
RT  alcoholisme  
RT  equipament del vehicle  
RT  infracció del codi de circulació  

seguretat aèria  
MT  4806 política de transports  
UF  seguretat de les aeronaus  
UF  seguretat del transport aeri  
UF  seguretat dels avions  
BT1  seguretat del transport  

BT2  política de transports  
RT  Agència Europea de Seguretat Aèria  
RT  control aeri  
RT  Eurocontrol  

Seguretat Aèria, Agència Europea de — (1006) 

seguretat alimentària  
MT  2841 sanitat  
UF  seguretat dels productes alimentaris  
BT1  nutrició  
RT  Autoritat Europea de Seguretat Alimentària  
RT  Oficina Alimentària i Veterinària  
RT  principi de precaució  
RT  protecció del consumidor  
RT  risc sanitari  
RT  traçabilitat  

Seguretat Alimentària, Autoritat Europea de 
— (1006) 

seguretat, cinturó de  
USE  dispositiu de seguretat (4811) 

seguretat ciutadana  
USE  seguretat pública (0431) 

seguretat civil  
USE  protecció civil (0431) 

seguretat, comitè polític i de — (1016) 

seguretat comuna, política de  
USE  PESC (1016) 

seguretat comuna, política exterior i de  
USE  PESC (1016) 

seguretat d’abastament  
MT  2016 intercanvis econòmics  
UF  dificultat d’abastament  
BT1  abastament  

seguretat d’Euratom, control de  
USE  seguretat nuclear (6621) 

seguretat de l’estat, atemptat contra la — 
(1216) 

seguretat de l’estat, cossos de  
USE  policia (0431) 
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seguretat de l’estat, delicte contra la  
USE  atemptat contra la seguretat de l’estat (1216) 

seguretat de l’estat, tribunal de  
USE  jurisdicció d’excepció (1226) 

Seguretat de la Navegació Aèria, Organització 
Europea per a la  
USE  Eurocontrol (7611) 

Seguretat de la Unió Europea, Institut d’Estu-
dis de — (1016) 

seguretat de les aeronaus  
USE  seguretat aèria (4806) 

*seguretat de les instal·lacions industrials  
*USE  *seguretat industrial (6806) 

seguretat de les instal·lacions nuclears  
USE  seguretat nuclear (6621) 

Seguretat de les Nacions Unides, Consell de  
USE  Consell de Seguretat ONU (7606) 

seguretat de les naus  
USE  seguretat marítima (4806) 

Seguretat de les Xarxes i de la Informació, 
Agència Europea de — (1006) 

seguretat del conductor  
USE  seguretat a la carretera (4806) 

seguretat del producte  
MT  2026 consum  
BT1  protecció del consumidor  

BT2  consumidor  
NT1  producte defectuós  
RT  fabricació industrial  
RT  norma de seguretat  
RT  responsabilitat del fabricant  
RT  substància tòxica  

seguretat del reactor  
USE  seguretat nuclear (6621) 

seguretat del transport  
MT  4806 política de transports  
UF  protecció dels viatgers  
BT1  política de transports  
NT1  accident de transport  
NT1  seguretat a la carretera  
NT1  seguretat aèria  
NT1  seguretat marítima  
RT  ajuda a la navegació  
RT  alcoholisme  
RT  dispositiu de seguretat  
RT  substància perillosa  
RT  transport de mercaderies perilloses  

seguretat del transport aeri  
USE  seguretat aèria (4806) 

seguretat del transport marítim  
USE  seguretat marítima (4806) 

seguretat del treballador  
USE  seguretat en el treball (4416) 

seguretat dels avions  
USE  seguretat aèria (4806) 

Seguretat dels Ciutadans, Institut per a la Pro-
tecció i la  
USE  Centre Comú d’Investigació (1006) 

seguretat dels edificis  
MT  2846 urbanisme i construcció  
UF  salubritat dels edificis  
BT1  política de construcció  
RT  accident domèstic  

seguretat dels productes alimentaris  
USE  seguretat alimentària (2841) 

seguretat dels vaixells  
USE  seguretat marítima (4806) 

seguretat, dispositiu de — (4811) 

seguretat domèstica  
USE  accident domèstic (2826) 

seguretat, empresa de  
USE  seguretat i vigilància (6846) 

seguretat en el lloc de treball  
USE  seguretat en el treball (4416) 

seguretat en el treball  
MT  4416 condicions i organització del treball  
UF  risc professional  
UF  seguretat del treballador  
UF  seguretat en el lloc de treball  
UF  seguretat laboral  
BT1  condició de treball  
NT1  accident laboral  
NT1  equip de protecció  
NT1  incapacitat laboral  
NT1  malaltia professional  
NT1  medicina del treball  
NT1  sanitat laboral  
RT  Agència Europea per a la Seguretat i Salut en 

el Treball  
RT  contaminant atmosfèric  
RT  radioprotecció  
RT  vibració mecànica  

seguretat en l’ocupació  
USE  estabilitat laboral (4406) 

seguretat, estoc de  
USE  estoc mínim (4021) 

seguretat europea  
MT  0816 equilibri internacional  
BT1  seguretat internacional  
RT  PESC  
RT  política europea de defensa  

seguretat, força de  
USE  força de natura militar (0821) 

Seguretat i Cooperació a Europa, Conferència 
sobre  
USE  OSCE (7621) 

Seguretat i Cooperació a Europa, Organització de  
USE  OSCE (7621) 

seguretat i defensa (PECSD), política europea 
comuna de  
USE  PESD (1016) 

seguretat i defensa, política comuna de  
USE  PESD (1016) 

seguretat i defensa, política europea de  
USE  PESD (1016) 

seguretat i justícia, espai de llibertat, — (1016) 

seguretat i la interoperabilitat, Agència ferroviària 
europea per a la  
USE  Agència Ferroviària Europea (1006) 

Seguretat i Salut en el Treball, Agència Euro-
pea per a la — (1006) 

seguretat i vigilància  
MT  6846 indústries diverses  
UF  empresa de seguretat  
UF  guarda jurat  
UF  seguretat privada  
UF  servei de seguretat  
BT1  indústria de serveis  

BT2  indústria diversa  
RT  vigilància per vídeo  

*seguretat industrial  
*MT  6806 política i estructura industrials  
*UF  *seguretat de les instal·lacions industrials  
*BT1  infraestructura industrial  

*BT2  política industrial  

seguretat informàtica  
USE  protecció de dades (3236) 

Seguretat, Institut Sindical Europeu per a la In-
vestigació, l’Educació i la Higiene i la  
USE  Institut Sindical Europeu (7611+7626) 

seguretat internacional  
MT  0816 equilibri internacional  
UF  equilibri internacional  
NT1  Conferència sobre el Desarmament a Europa  
NT1  control d’armaments  
NT1  desarmament  

NT2  acció antimines  
NT2  destrucció d’armes  
NT2  limitació d’armaments  
NT3  acord ABM  
NT3  acord SALT  
NT3  acord START  

NT2  no-proliferació nuclear  
NT3  desnuclearització  
NT3  zona de pau  

NT2  reducció de forces  
NT1  euromíssil  
NT1  militarització de l’espai  
NT1  no-proliferació d’armament  
NT1  seguretat europea  
NT1  seguretat regional  
NT1  zona desmilitaritzada  
RT  neutralitat  
RT  no-alineament  
RT  OSCE  
RT  relació internacional  
RT  sanció internacional  

seguretat jurídica  
USE  principi de seguretat jurídica (1011) 

seguretat jurídica, principi de — (1011) 
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seguretat jurídiques, principi d’igualtat i  
USE  principi de seguretat jurídica (1011) 

seguretat laboral  
USE  seguretat en el treball (4416) 

seguretat marítima  
MT  4806 política de transports  
UF  seguretat de les naus  
UF  seguretat del transport marítim  
UF  seguretat dels vaixells  
BT1  seguretat del transport  

BT2  política de transports  
RT  Organització Marítima Internacional  
RT  vigilància marítima  

Seguretat Marítima, Agència Europea de — 
(1006) 

seguretat, mòdul d’alta  
USE  establiment penitenciari (1216) 

seguretat nacional  
USE  política de defensa (0821) 

seguretat, norma de — (6411) 

seguretat nuclear  
MT  6621 indústries nuclear i elèctrica  
UF  control de seguretat d’Euratom  
UF  control nuclear  
UF  inspecció Euratom  
UF  inspecció OIEA  
UF  seguretat de les instal·lacions nuclears  
UF  seguretat del reactor  
BT1  indústria nuclear  
NT1  accident nuclear  
NT1  radioactivitat  
NT1  radioprotecció  
RT  contaminació radioactiva  
RT  dret nuclear  
RT  efluent radioactiu  
RT  emissió de calor  
RT  moviment ecologista  
RT  Organisme Internacional d’Energia Atòmica  
RT  risc sanitari  
RT  ús pacífic de l’energia  

Seguretat ONU, Consell de — (7606) 

seguretat, presó d’alta  
USE  establiment penitenciari (1216) 

seguretat privada  
USE  seguretat i vigilància (6846) 

seguretat pública  
MT  0431 vida política i seguretat pública  
UF  inseguretat ciutadana  
UF  seguretat ciutadana  
NT1  arma personal  
NT1  ordre públic  

NT2  agitació política  
NT2  control policíac  
NT3  control fronterer  

NT2  estat d’excepció  
NT3  estat d’emergència  

NT2  policia  
*NT3  *comissaria de policia  
*NT3  *Escola de Policia de Catalunya  
NT3  policia autonòmica  
*NT3  *policia de l’estat  

NT3  policia de proximitat  
NT3  policia local  

NT2  repressió  
NT1  protecció civil  

*NT2  *bomber  
NT2  evacuació de la població  

NT1  violència d’estat  
NT1  violència política  

NT2  camp de concentració  
NT2  cop d’estat  
NT2  desaparició de persones  
NT2  guerra civil  
NT3  conflicte interètnic  

NT2  pres polític  
NT2  refugiat polític  
NT2  segrest polític  
NT2  terrorisme  
NT2  tortura  

RT  criminalitat  
RT  delinqüència  

seguretat regional  
MT  0816 equilibri internacional  
BT1  seguretat internacional  

seguretat sanitària  
USE  control sanitari (2841) 

seguretat, servei de  
USE  seguretat i vigilància (6846) 

seguretat social  
MT  2836 protecció social  
UF  assegurança social  
UF  previsió social  
UF  protecció social  
UF  règim de seguretat social  
UF  sistema de previsió social  
NT1  cobertura universal de malaltia  
NT1  cotització social  
NT1  dret de la seguretat social  
NT1  harmonització de la seguretat social  
NT1  prestació social  

NT2  assegurança d’accidents de treball  
NT2  assegurança d’invalidesa  
NT2  assegurança de desocupació  
NT2  assegurança de malaltia  
NT2  assignació per assistència  
NT2  assignació per permís parental  
NT2  indemnització per traspàs  
NT2  pensió de jubilació  
NT3  acumulació de pensions  
NT3  pensió complementària  
NT3  transferència de drets a pensió  

NT2  prestació als supervivents  
NT2  prestació complementària  
NT2  prestació familiar  
NT2  prestació no contributiva  
NT2  prestació per maternitat  

RT  Associació Internacional de la Seguretat Social  
RT  benestar social  
RT  persona jubilada  
RT  redistribució de la renda  
RT  transferències socials  

seguretat social, afiliació a la  
USE  cotització social (2836) 

seguretat social, alta a la  
USE  cotització social (2836) 

Seguretat Social, Associació Internacional de 
la — (7626) 

Seguretat Social, consultori de la  
USE  centre mèdic (2841) 

seguretat social, cotització a la  
USE  cotització social (2836) 

seguretat social, dret de la — (2836) 

seguretat social, harmonització de la — 
(2836) 

seguretat social, harmonització dels règims de  
USE  harmonització de la seguretat social (2836) 

seguretat social, quota de la  
USE  cotització social (2836) 

seguretat social, règim de  
USE  seguretat social (2836) 

seguretat viària  
USE  seguretat a la carretera (4806) 

*Segúries, Sant Pau de  — (7211+9999) 

SELA  
USE  Sistema Econòmic Llatinoamericà (7616) 

SELA, països del — (7231) 

selecció animal  
USE  reproducció animal (5631) 

selecció d’alumnes  
MT  3206 educació  
UF  numerus clausus  
UF  selectivitat  
BT1  política educativa  
RT  ensenyament superior  

selecció de personal a l’Administració pública  
USE  concurs administratiu (4421) 

selecció de personal a les empreses  
USE  contractació de personal (4421) 

selecció de personal de les comunitats europe-
es, Oficina de  
USE  EPSO (1006) 

selecció vegetal  
USE  reproducció vegetal (5631) 

selectiva, acord de distribució  
USE  distribució selectiva (4031) 

selectiva, caça  
USE  regulació de la caça (5206) 

selectiva de la informació, difusió — (3221) 

selectiva, distribució — (4031) 

selectiva, recollida  
USE  reciclatge de residus (5206) 

selectivitat  
USE  selecció d’alumnes (3206) 
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seleni  
USE  semimetall (6816) 

*Selva  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*NT1  *Amer  
*NT1  *Anglès  
*NT1  *Arbúcies  
*NT1  *Blanes  
*NT1  *Breda  
*NT1  *Brunyola  
*NT1  *Caldes de Malavella  
*NT1  *Cellera de Ter, la  
*NT1  *Fogars de la Selva  
*NT1  *Hostalric  
*NT1  *Lloret de Mar  
*NT1  *Maçanet de la Selva  
*NT1  *Massanes  
*NT1  *Osor  
*NT1  *Riells i Viabrea  
*NT1  *Riudarenes  
*NT1  *Riudellots de la Selva  
*NT1  *Sant Feliu de Buixalleu  
*NT1  *Sant Hilari Sacalm  
*NT1  *Sant Julià del Llor i Bonmatí  
*NT1  *Santa Coloma de Farners  
*NT1  *Sils  
*NT1  *Susqueda  
*NT1  *Tossa de Mar  
*NT1  *Vidreres  
*NT1  *Vilobí d’Onyar  
*RT  *àmbit de les comarques gironines  

*Selva, Cassà de la  — (7211+9999) 

*Selva de Mar, la  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Empordà  

*Selva del Camp, la  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Camp  

*Selva, Fogars de la  — (7211+9999) 

*Selva, Fornells de la  — (7211+9999) 

*Selva, Maçanet de la  — (7211+9999) 

*Selva, Riudellots de la  — (7211+9999) 

*Selva, el, Port de la  — (7211+9999) 

semàntica  
USE  lingüística (3611) 

semblança  
USE  biografia (3221) 

sembrada, superfície  
USE  superfície agrícola utilitzada (5616) 

sement  
USE  llavor (5626) 

semiacabat, producte — (6806) 

semicol·lectiu, transport — (4811) 

semiconductor  
USE  component electrònic (6826) 

semidura, formatge de pasta — (6016) 

semielaborat, producte  
USE  producte semiacabat (6806) 

semillibertat  
USE  règim obert (1216) 

semimanufacturat, producte  
USE  producte semiacabat (6806) 

semimetall  
MT  6816 metal·lúrgia i siderúrgia  
UF  arsènic  
UF  bor  
UF  seleni  
UF  silici  
UF  tel·luri  
BT1  metall  

semiproducte  
USE  producte semiacabat (6806) 

semirefinat, sucre — (6021) 

sèmola  
MT  6026 productes alimentaris  
BT1  producte a base de cereal  

BT2  producte alimentari complex  
RT  blat dur  

semovents, béns  
USE  bestiar (5626) 

senador  
USE  parlamentari (0421) 

senadors, estatut dels  
USE  estatut dels parlamentaris (0421) 

senadors, règim jurídic dels  
USE  estatut dels parlamentaris (0421) 

*Senan  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Conca de Barberà  

Senat  
USE  Cambra Alta (0421) 

Senat, eleccions al  
USE  eleccions generals (0416) 

sencera, llet — (6016) 

Senegal  
MT  7221 Àfrica  
MT  7231 geografia econòmica  
UF  República del Senegal 

BT1  Àfrica occidental  
BT2  Àfrica subsahariana  

BT1  país de la UEMOA  
BT1  països de l’ACP  
BT1  països de la Cedeao  

Senegal, República del  
USE  Senegal (7221+7231) 

senglar  
USE  mamífer salvatge (5211) 

senglar, garrí de  
USE  mamífer salvatge (5211) 

senglar, porcell de  
USE  mamífer salvatge (5211) 

*Sénia, la  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Montsià  

senil, mort  
USE  mort (2826) 

sense conrear, terra  
USE  terra erma (5621) 

sense domicili fix, persona  
USE  persona sense sostre (2826) 

sense fils, telecomunicació — (3226) 

sense finalitat de lucre, associació  
USE  societat sense finalitat de lucre (4016) 

sense finalitat de lucre, organització  
USE  societat sense finalitat de lucre (4016) 

sense finalitat de lucre, societat — (4016) 

sense fronteres, Metges  
USE  voluntari internacional (0811) 

sense impostos, preu — (2451) 

sense interès, crèdit — (2416) 

sense plom, gasolina — (6616) 

sense recepta, medicament  
USE  medicament de venda lliure (2841) 

sense retribució, treball  
USE  treball no remunerat (4406) 

sense sostre, persona — (2826) 

sense sou, permís — (4416) 

sense teixir, tèxtil — (6841) 

sense torrar, malt  
USE  malt (6026) 

sensibilitat a les radiacions  
USE  radiobiologia (3606) 
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sensibilització, campanya de — (0431) 

sensibilització del públic  
USE  campanya de sensibilització (0431) 

sensibilització pel medi ambient  
USE  educació mediambiental (5206) 

sensible, àrea  
USE  zona sensible (5216) 

sensible, àrea natural  
USE  zona sensible (5216) 

sensible, barri  
USE  zona urbana desfavorida (2846) 

sensible ecològica, àrea  
USE  zona sensible (5216) 

sensible, espai natural  
USE  zona sensible (5216) 

sensible, producte — (2021) 

sensible, producte no  
USE  producte sensible (2021) 

sensible, zona — (5216) 

sentència  
MT  1221 justícia  
UF  decisió del tribunal  
UF  resolució judicial  
UF  veredicte del tribunal  
NT1  costes judicials  
NT1  error judicial  
NT1  execució de sentència  

NT2  desnonament  
NT2  embargament de béns  

NT1  via de recurs  

sentència del Tribunal CE  
MT  1011 dret de la Unió Europea  
UF  sentència del Tribunal de Justícia CE  
UF  sentència TJCE  
BT1  jurisprudència CE  

BT2  dret comunitari  

sentència del Tribunal de Justícia CE  
USE  sentència del Tribunal CE (1011) 

sentència, execució de — (1221) 

sentència TJCE  
USE  sentència del Tribunal CE (1011) 

*Senterada  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Pallars Jussà  

*Sentiu de Sió, la  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Noguera  

*Sentmenat  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Vallès Occidental  

senyal acústic  
USE  dispositiu de senyalització (4811) 

senyal de trànsit  
USE  senyalització (4806) 

senyalització  
MT  4806 política de transports  
UF  senyal de trànsit  
UF  senyalització de les vies públiques  
UF  senyalització lluminosa  
BT1  reglamentació de la circulació  
RT  circulació aèria  
RT  dispositiu de senyalització  
RT  navegació fluvial  
RT  navegació marítima  
RT  trànsit rodat  

senyalització de les vies públiques  
USE  senyalització (4806) 

senyalització de vehicles  
USE  dispositiu de senyalització (4811) 

senyalització, dispositiu de — (4811) 

senyalització lluminosa  
USE  senyalització (4806) 

separació conjugal  
USE  separació judicial (2806) 

separació d’església i estat  
USE  relació església-estat (0436) 

separació de béns  
USE  separació judicial (2806) 

separació de poders  
MT  0406 marc polític  
BT1  filosofia política  
NT1  poder executiu  
NT1  poder judicial  
NT1  poder legislatiu  
RT  independència de la justícia  
RT  poder polític  
RT  relació legislatiu-executiu  

separació judicial  
MT  2806 família  
UF  separació conjugal  
UF  separació de béns  
UF  separació matrimonial de fet  
BT1  dret de família  
RT  persona separada  

separació matrimonial de fet  
USE  separació judicial (2806) 

separada, persona — (2806) 

SEPD  
USE  supervisor europeu de protecció de dades 

(1006) 

septentrional, Àfrica  
USE  Àfrica del Nord (7221) 

septentrional, Alföld — (7211) 

Septentrional, Brabant — (7211) 

Septentrional, Egea — (7211) 

septentrional, Estònia — (7211) 

septentrional, Europa  
USE  Europa del Nord (7206) 

septentrional, Finlàndia  
USE  Lapònia (7211) 

Septentrional, Holanda — (7211) 

septentrional, Hongria — (7211) 

Septentrional, Jutlàndia  
USE  Nordjylland (7211) 

septentrional, Norrland — (7211) 

septentrional, plana  
USE  Alföld septentrional (7211) 

septicèmia hemorràgica viral  
USE  malaltia dels peixos (5631) 

sepultura  
USE  mort (2826) 

sequera  
MT  5216 deterioració del medi ambient  
UF  lluita contra la sequera  
BT1  desastre natural  

BT2  degradació del medi ambient  
RT  acidificació  
RT  Sahel  
RT  zona àrida  

sequera, lluita contra la  
USE  sequera (5216) 

sèquia  
USE  ordenació hidroagrícola (5621) 

Sèrbia  
MT  7206 Europa  
MT  7231 geografia econòmica  
MT  7236 geografia política  
UF  República de Sèrbia  
BT1  Europa central i oriental  
BT1  Balcans occidentals  
BT1  països de l’ACLC  
BT1  països del Consell d’Europa  
NT1  Vojvodina  
RT  qüestió de Kosovo  

Sèrbia i Montenegro  
SN  El 4 de febrer del 2003, la Comunitat d’Estats de 

Sèrbia i Montenegro va substituir la República 
Federal de Iugoslàvia, proclamada el 27 d’abril 
del 1992. El 3 de juny del 2006 Montenegro de-
clara la independència i l’estat federals’escindeix 
en dos nous estats independents: la República 
de Sèrbia i Montenegro.  
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MT  7206 Europa  
UF  nova Iugoslàvia  
UF  República Federativa de Iugoslàvia (RFY)  
BT1  Europa central i oriental  

Sèrbia, República de  
USE  Sèrbia (7206+7231+7236) 

sericicultura  
MT  5631 activitat agropecuària  
UF  cria de cucs de seda  
BT1  cria de bestiar  
RT  seda  

serigot  
USE  subproducte de la llet (6016) 

*Serinyà  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Pla de l’Estany  

seropositivitat  
USE  sida (2841) 

*Seròs  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Segrià  

serp  
USE  rèptil (5211) 

serpent monetària  
USE  sistema monetari europeu (2406) 

*Serra de Daró  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Empordà  

serradora  
MT  6836 indústria de la fusta  
BT1  indústria de la fusta  

serradures  
USE  residu de la fusta (6836) 

*Serrateix, Viver i  — (7211+9999) 

sèrum de llet  
USE  subproducte de la llet (6016) 

sèrum en pols  
USE  subproducte de la llet (6016) 

servei  
MT  2026 consum  
BT1  béns i serveis  
NT1  servei d’interès general  
NT1  servei gratuït  
NT1  servei remunerat  
NT1  servei universal  

RT  empresa de serveis  
RT  lliure prestació de serveis  
RT  prestació de serveis  
RT  sector terciari  

servei aeri  
USE  transport aeri (4826) 

servei bancari  
USE  activitat bancària (2416) 

servei civil  
MT  0821 defensa  
UF  prestació social substitutòria  
UF  servei substitutiu  
BT1  servei militar  

BT2  exèrcit  

servei d’assistència en terra  
USE  assistència en les escales (4826) 

servei d’informació  
USE  servei secret (0821) 

servei d’intel·ligència  
USE  servei secret (0821) 

servei d’interès general  
SN  Designa les activitats de servei, comercials o no, 

considerades d’interès general per les autoritats 
públiques i que, per aquest motiu, són sotmeses 
a les obligacions específiques del servei públic. 
No l’hem de confondre amb el descriptor “ser-
vei públic” que aplicarem a l’organisme presta-
tari del servei.  

MT  2026 consum  
BT1  servei  

BT2  béns i serveis  
RT  prestació de serveis  
RT  servei públic  

servei de col·locació  
USE  oficina d’ocupació (4411) 

servei de documentació  
USE  centre de documentació (3221) 

servei de seguretat  
USE  seguretat i vigilància (6846) 

servei de transport per a discapacitats  
USE  mitjans per a discapacitats (2826) 

servei de vies públiques  
MT  2846 urbanisme i construcció  
UF  clavegueram  
UF  conservació de vies públiques  
UF  manteniment de vies públiques  
UF  via pública  
BT1  infraestructura urbana  

BT2  urbanisme  

servei de xecs postals  
USE  serveis financers de Correus (2416) 

servei diplomàtic  
USE  representació diplomàtica (0806) 

*servei educatiu  
*SN  *L’utilitzarem per recollir tots els serveis o les 

actuacions relacionades amb l’àmbit educatiu, 
amb l’objectiu de millorar-ne l’acció o de do-
nar-hi suport.  

*MT  3216 organització de l’ensenyament  
*UF  *assessorament i orientació psicopedagògica  
*UF  *centre de recursos pedagògics  
*UF  *equip d’atenció psicopedagògica (EAP)  
*UF  *suport a la tasca docent  
*UF  *suport als centres d’ensenyament  
*UF  *taller d’adaptació escolar (TAE)  
*UF  *unitat d’escolarització compartida (UEC)  
*BT1  vida escolar  
*RT  educació especial  

servei gratuït  
MT  2026 consum  
BT1  servei  

BT2  béns i serveis  

servei, marca de  
USE  marca (6416) 

servei mèdic  
USE  servei sanitari (2841) 

servei militar  
MT  0821 defensa  
BT1  exèrcit  
NT1  insubmissió  
NT1  objecció de consciència  
NT1  servei civil  
NT1  servei militar de la dona  
NT1  servei voluntari  

servei militar de la dona  
MT  0821 defensa  
UF  incorporació de la dona a l’exèrcit  
UF  servei militar femení  
BT1  servei militar  

BT2  exèrcit  

servei militar femení  
USE  servei militar de la dona (0821) 

servei nacional de sanitat  
MT  2841 sanitat  
BT1  sistema sanitari  

BT2  política sanitària  
RT  cobertura universal de malaltia  

servei postal  
MT  3226 comunicació  
UF  correu  
UF  estafeta de correus  
UF  oficina de correus  
UF  paquet postal  
UF  tramesa postal  
BT1  correus i telecomunicacions  

BT2  sistema de comunicació  
RT  servei universal  
RT  serveis financers de Correus  

servei postvenda  
MT  2031 comercialització  
BT1  comercialització  
RT  venda  
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servei públic  
SN  Fa referència a l’organisme que presta el servei. 

No l’hem de confondre amb el descriptor “ser-
vei d’interès general”.  

MT  0436 poder executiu i administració pública  
BT1  administració pública  
RT  concessió de serveis  
RT  empresa pública  
RT  nacionalització  
RT  servei d’interès general  
RT  transport públic  

servei remunerat  
MT  2026 consum  
BT1  servei  

BT2  béns i serveis  

servei sanitari  
MT  2841 sanitat  
UF  servei mèdic  
BT1  política sanitària  
NT1  centre mèdic  
NT1  establiment hospitalari  
NT1  establiment psiquiàtric  

servei secret  
MT  0821 defensa  
UF  contraespionatge  
UF  servei d’informació  
UF  servei d’intel·ligència  
BT1  força de natura militar  

BT2  exèrcit  
NT1  espionatge  
RT  secret d’estat  

servei social  
MT  2836 protecció social  
BT1  ajuda social  
*RT  *educació social  
*RT  *educador social  
RT  treballador social  

servei substitutiu  
USE  servei civil (0821) 

servei universal  
SN  Conjunt de serveis bàsics d’una qualitat deter-

minada i a un preu assequible a què tenen accés 
tots els usuaris i consumidors de la Unió, tenint 
en compte les circumstàncies nacionals especí-
fiques. No l’hem de confondre ni amb “servei 
d’interès general” ni amb “servei públic”.  

MT  2026 consum  
BT1  servei  

BT2  béns i serveis  
RT  monopoli  
RT  servei postal  

*servei veterinari  
*USE  medicina veterinària (5631) 

servei voluntari  
MT  0821 defensa  
UF  voluntari  
BT1  servei militar  

BT2  exèrcit  
RT  voluntariat social  

serveis, acord general sobre el comerç de  
USE  AGCS (2021) 

serveis, béns i — (2026) 

serveis, concessió de — (2006) 

serveis, contracte de — (2006) 

serveis, contracte públic de  
USE  contracte de serveis (2006) 

*serveis de la policia, oficina de   
*USE  *comissaria de policia (0431) 

serveis, empresa de — (4011) 

serveis europeus d’ocupació  
USE  EURES (4411) 

serveis financers  
MT  2416 institucions financeres i de crèdit  
RT  activitat bancària  
RT  companyia d’assegurances  
RT  institució financera  
RT  sector terciari  
RT  valor mobiliari  

serveis financers de Correus  
MT  2416 institucions financeres i de crèdit  
UF  activitat bancària de Correus  
UF  servei de xecs postals  
BT1  institució financera  
RT  servei postal  
RT  Tresor  

serveis, indústria de — (6846) 

serveis, llibertat de prestació de  
USE  lliure prestació de serveis (4406) 

serveis, lliure circulació de  
USE  lliure prestació de serveis (4406) 

serveis, lliure prestació de — (4406) 

serveis, organisme comunitari de  
USE  organisme i agència de la UE (1006) 

serveis per a discapacitats, instal·lacions i  
USE  mitjans per a discapacitats (2826) 

serveis per a minusvàlids, instal·lacions i  
USE  mitjans per a discapacitats (2826) 

serveis, personal de — (6846) 

serveis, prestació de — (2031) 

serveis públics, empleat de — (0436) 

*serveis sanitaris, llista d’espera per a  — 
(2841) 

serveis, sector de  
USE  sector terciari (1621) 

servidor de xarxa  
MT  3236 informàtica i tractament de dades  
BT1  xarxa informàtica  

BT2  sistema informàtic  

servitud  
SN  Obligació imposada a una propietat privada en 

benefici d’una altra o per afavorir l’interès públic.  
MT  1211 dret civil  
UF  dret d’accés  

UF  dret de pas  
BT1  propietat de béns  

sèsam  
MT  6006 productes d’origen vegetal  
UF  llavor de sèsam  
BT1  planta oleaginosa  
RT  oli vegetal  

sèsam, llavor de  
USE  sèsam (6006) 

sèsam, oli de  
USE  oli vegetal (6016) 

*Sescebes, Sant Climent  — (7211+9999) 

*Sesgarrigues, Sant Cugat  — (7211+9999) 

*Sesgueioles, Sant Martí  — (7211+9999) 

*Sesrovires, Sant Esteve  — (7211+9999) 

sessió, acta de la  
USE  debat parlamentari (0426) 

sessió, ajornament de la — (0426) 

sessió, difusió de l’acta de la  
USE  publicitat de les sessions (1006) 

sessió, document de — (0426) 

sessió parlamentària  
MT  0426 treballs parlamentaris  
BT1  procediment parlamentari  
NT1  debat parlamentari  
NT1  document de sessió  

NT2  dictamen de comissió  
NT1  explicació de vot  
NT1  ordre del dia  
NT1  torn de preguntes  

sessió pública  
MT  0426 treballs parlamentaris  
UF  audició pública  
UF  consulta extraparlamentària  
BT1  procediment parlamentari  
RT  grup d’interès  

sessions, diari de  
USE  debat parlamentari (0426) 

sessions, període de — (0426) 

sessions, publicitat de les — (1006) 

Set (G7), Grup dels  
USE  grup de països més industrialitzats (7621) 

77, Grup dels — (7621) 

Setanta-set, Grup dels  
USE  Grup dels 77 (7621) 

*Setcases  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Ripollès  
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setge, estat de  
USE  estat d’excepció (0431) 

setmana d’x hores  
USE  jornada legal (4416) 

setmana laboral, reducció de la — (4416) 

setmanal, descans — (4416) 

setmanari  
USE  periòdic (3221) 

*Seu d’Urgell, la  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Urgell  

seu de l’empresa  
USE  seu social (4006) 

seu de la institució  
MT  0431 vida política i seguretat pública  
BT1  vida institucional  

seu de la societat  
USE  seu social (4006) 

seu jurídica  
USE  seu social (4006) 

Seu, Santa — (7206) 

seu social  
MT  4006 organització de l’empresa  
UF  seu de l’empresa  
UF  seu de la societat  
UF  seu jurídica  
BT1  establiment  

BT2  estructura de l’empresa  
RT  nacionalitat de les persones jurídiques  

*Seva  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Osona  

Severen tsentralen (Bulgària)  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions de Bulgària  
NT1  regió de Gabrovo  
NT1  regió de Razgrad  
NT1  regió de Ruse  
NT1  regió de Silistra  
NT1  regió de Veliko Târnovo  

Severoiztochen (Bulgària)  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions de Bulgària  
NT1  regió de Dobrič  
NT1  regió de Šumen  
NT1  regió de Târgovište  
NT1  regió de Varna  

Severozapaden (Bulgària)  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  

BT1  regions de Bulgària  
NT1  regió de Loveč  
NT1  regió de Montana  
NT1  regió de Pleven  
NT1  regió de Vidin  
NT1  regió de Vratsa  

*Sevilla  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*BT1  Andalusia  

*BT2  regions d’Espanya  

sexe  
USE  sexualitat (3611) 

sexes, distribució per — (2816) 

sexisme  
USE  discriminació sexual (1236) 

sexual, assetjament — (1216) 

sexual, delicte — (1216) 

sexual, discriminació — (1236) 

sexual, discriminació basada en l’orientació 
— (1236) 

sexual, educació — (3211) 

sexual, llibertat — (1236) 

sexual, malaltia de transmissió — (2841) 

sexual, minoria — (1236) 

sexual, mutilació — (2826) 

sexual, turisme — (1216) 

sexual, violència — (1216) 

sexualitat  
MT  3611 humanitats  
UF  erotisme  
UF  sexe  
BT1  psicologia  

BT2  ciències del comportament  
RT  discriminació sexual  
RT  educació sexual  
RT  llibertat sexual  
RT  salut reproductiva  

sexuals, discriminació de les minories  
USE  discriminació basada en l’orientació sexual 

(1236) 

Seychelles  
MT  7221 Àfrica  
MT  7231 geografia econòmica  
UF  illes Seychelles  
UF  República de les Seychelles  
BT1  Àfrica oriental  

BT2  Àfrica subsahariana  
BT1  països de l’ACP  

Seychelles, illes  
USE  Seychelles (7221+7231) 

Seychelles, República de les  
USE  Seychelles (7221+7231) 

SGBD  
USE  sistema de gestió de bases de dades (3236) 

SGBD jeràrquic  
USE  sistema de gestió de bases de dades (3236) 

SGBD relacional  
USE  sistema de gestió de bases de dades (3236) 

Šiauliai  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions de Lituània  

Sibiu  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  Romania del centre  

BT2  regions de Romania  

SICA  
USE  Sistema d’Integració de l’Amèrica Central 

(7616) 

SICA, països del — (7231) 

(SICAV), societat d’inversió de capital variable  
USE  societat d’inversió (4016) 

Sicília  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions d’Itàlia  

sida  
MT  2841 sanitat  
UF  seropositivitat  
UF  síndrome d’immunodeficiència adquirida  
BT1  malaltia de transmissió sexual  

BT2  malaltia infecciosa  
BT3  malaltia  

RT  immunologia  
RT  ONUSIDA  
RT  transfusió de sang  

sida, Programa Conjunt de les Nacions Unides 
sobre el VIH i la  
USE  ONUSIDA (7606) 

sida, Programa de les Nacions Unides sobre el 
VIH i la  
USE  ONUSIDA (7606) 

*Sidamon  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Pla d’Urgell  

siderúrgia  
USE  indústria siderúrgica (6816) 

siderúrgic, producte — (6816) 

siderúrgica, empresa  
USE  indústria siderúrgica (6816) 

siderúrgica, fàbrica  
USE  indústria siderúrgica (6816) 



589 sindical, llibertat — (1236) 

siderúrgica, indústria — (6816) 

siderúrgica, màquina — (6816) 

sidra  
MT  6021 begudes i sucres  
BT1  beguda alcohòlica  

BT2  beguda  

Sierra Leone  
MT  7221 Àfrica  
MT  7231 geografia econòmica  
UF  República de Sierra Leone  
BT1  Àfrica occidental  

BT2  Àfrica subsahariana  
BT1  països de l’ACP  
BT1  països de la Cedeao  

Sierra Leone, República de  
USE  Sierra Leone (7221+7231) 

SIG  
USE  Sistema d’Informació Geogràfica (3606) 

sigles, diccionari de  
USE  diccionari d’abreviatures (3221) 

signatura d’un tractat  
MT  0806 política internacional  
BT1  acord internacional  

signatura de contracte  
USE  contracte (1211) 

signatura electrònica  
SN  Dades electròniques, lligades o associades lògi-

cament a altres dades electròniques i que servei-
xen de mètode d’autenticació.  

MT  2031 comercialització  
BT1  comerç electrònic  

BT2  venda a distància  
BT3  venda  

BT4  acte de comerç  
RT  protecció de dades  
RT  prova  

*signes, llenguatge de   
*USE  mitjans per a discapacitats (2826) 

silenciosa, majoria — (0431) 

Silèsia, Moràvia i — (7211) 

Silèsia, voivodat de — (7211) 

Silèsia, voivodat de la Baixa — (7211) 

silici  
USE  semimetall (6816) 

Silistra, regió de — (7211) 

*Sils  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Selva  

silvestre, vida — (5211) 

silvicultura  
MT  5636 forest  
UF  gestió del bosc  
UF  gestió forestal  
BT1  política forestal  
NT1  silvicultura sostenible  

NT2  certificació forestal  
RT  agrosilvicultura  
RT  arboricultura  
RT  indústria de la fusta  
RT  tècnica de conreu  

silvicultura sostenible  
MT  5636 forest  
BT1  silvicultura  

BT2  política forestal  
NT1  certificació forestal  
RT  agricultura sostenible  

símbol de l’estat  
MT  0406 marc polític  
BT1  estat  
RT  bandera  
RT  himne  
RT  símbol europeu  

símbol europeu  
SN  L’hem de relacionar si escau amb el símbol cor-

responent.  
MT  0811 política de cooperació  
UF  bandera europea  
UF  emblema europeu  
UF  himne europeu  
UF  segell europeu  
BT1  foment de la idea d’Europa  

BT2  integració europea  
BT3  cooperació europea  

BT4  cooperació internacional  
BT5  política de cooperació  

RT  bandera  
RT  campanya de sensibilització  
RT  himne  
RT  símbol de l’estat  

simi  
MT  5211 medi natural  
UF  goril·la  
UF  mico  
*UF  *mona  
UF  orangutan  
UF  ximpanzé  
BT1  mamífer salvatge  

BT2  fauna  
BT3  vida silvestre  

similars, impost sobre el petroli, derivats i  
USE  impost sobre els carburants (2446) 

simple, majoria — (0416) 

simple, societat comanditària  
USE  societat comanditària (4016) 

simplificació administrativa  
USE  formalitat administrativa (0436) 

simplificació de les formalitats  
MT  2011 política aranzelària  
UF  reducció dels controls  
BT1  formalitat duanera  

BT2  reglamentació duanera  

simplificació de les formalitats administratives  
USE  formalitat administrativa (0436) 

simplificació dels tràmits administratius  
USE  formalitat administrativa (0436) 

simplificació legislativa  
MT  1206 fonts i branques del dret  
BT1  fonts del dret  
RT  dret comunitari  
RT  principi de seguretat jurídica  

simplificat, procediment  
USE  procediment penal (1221) 

simposi  
USE  acta de congrés (3221) 

simulació  
MT  6416 investigació i propietat intel·lectual  
UF  model de simulació  
BT1  mètode d’investigació  

BT2  investigació  
RT  cibernètica  
RT  matemàtiques  
RT  sistema informàtic  
RT  tècnica de gestió  

simulació econòmica  
USE  tècnica de gestió (4021) 

simulació, model de  
USE  simulació (6416) 

simulat, matrimoni  
USE  matrimoni de conveniència (2806) 

simultània, interpretació  
USE  interpretació (3231) 

Síndic de Greuges  
USE  defensor del poble (0436) 

sindicació, llibertat de  
USE  llibertat sindical (1236) 

sindical, cambra  
USE  associació professional (4426) 

sindical, confederació — (4426) 

sindical, consell  
USE  associació professional (4426) 

sindical, consulta  
USE  consulta als treballadors (4426) 

Sindical Europeu, Institut — (7611+7626) 

Sindical Europeu per a la Investigació, l’Educació 
i la Higiene i la Seguretat, Institut  
USE  Institut Sindical Europeu (7611+7626) 

sindical, federació  
USE  sindicat (4426) 

Sindical Internacional, Confederació — (7626) 

sindical, llibertat — (1236) 

sindical, organització  
USE  sindicat (4426) 
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sindical, representant — (4426) 

sindical), CES (confederació  
USE  Confederació Europea de Sindicats 

(7611+7626) 

sindicalisme  
USE  sindicat (4426) 

sindicalista  
USE  representant sindical (4426) 

sindicals, drets — (4426) 

sindicals, eleccions — (4426) 

Sindicals Lliures (CIOSL), Confederació Interna-
cional d’Organitzacions  
USE  Confederació Sindical Internacional (7626) 

sindicat  
SN  Organització de treballadors que normalment 

supera els límits d’una empresa establerta amb 
l’objectiu de protegir o millorar, mitjançant una 
acció col·lectiva, la posició econòmica i social 
dels seus membres.  

MT  4426 relacions laborals i dret del treball  
UF  federació sindical  
UF  organització sindical  
UF  sindicalisme  
UF  sindicat de treballadors  
UF  sindicat obrer  
BT1  interlocutor social  

BT2  relació laboral  
NT1  confederació sindical  
RT  drets sindicals  
RT  llibertat d’opinió  
RT  llibertat sindical  
RT  societat civil (moviments d’opinió)  

sindicat de funcionaris  
MT  4426 relacions laborals i dret del treball  
UF  associació de docents  
BT1  interlocutor social  

BT2  relació laboral  
RT  funcionari  
RT  funcionari europeu  

sindicat de treballadors  
USE  sindicat (4426) 

sindicat obrer  
USE  sindicat (4426) 

Sindicats, Confederació Europea de — 
(7611+7626) 

*Sindicatura de Comptes  
*USE  control pressupostari (2441) 

síndrome d’immunodeficiència adquirida  
USE  sida (2841) 

Singapur  
MT  7226 Àsia-Oceania  
MT  7231 geografia econòmica  
UF  República de Singapur  
BT1  Sud-est asiàtic  
BT1  país de l’APEC  
BT1  països de l’ASEAN  

Singapur, República de  
USE  Singapur (7226+7231) 

sinistrada, regió  
USE  zona catastròfica (5216) 

sinistrada, zona  
USE  zona catastròfica (5216) 

sinistrats, ajuda als — (0811) 

sinistre  
MT  2431 assegurances  
BT1  pòlissa d’assegurança  

BT2  assegurança  
RT  zona catastròfica  

sinistre, ajuda a les víctimes d’un  
USE  ajuda als sinistrats (0811) 

sinopsi  
USE  resum (3221) 

Sint Eustatius  
MT  7216 Amèrica  
MT  7241 països i territoris d’ultramar  
BT1  Antilles neerlandeses  

BT2  Petites Antilles  
BT3  Carib  

BT1  PTU dels Països Baixos  

Sint Maarten  
MT  7216 Amèrica  
MT  7241 països i territoris d’ultramar  
BT1  Antilles franceses  

BT2  Petites Antilles  
BT3  Carib  

BT1  Antilles neerlandeses  
BT2  Petites Antilles  
BT3  Carib  

BT1  PTU dels Països Baixos  
BT1  PTU francesos  

síntesi, imatge de — (3236) 

sintètic, cautxú — (6811) 

sintètic, teixit  
USE  tèxtil sintètic (6841) 

sintètic, tèxtil — (6841) 

sintètica, fibra  
USE  tèxtil sintètic (6841) 

sintètica, proteïna — (6016) 

*Sió, Ossó de  — (7211+9999) 

*Sió, els, Plans de  — (7211+9999) 

*Sió, la, Sentiu de  — (7211+9999) 

Síria  
MT  7226 Àsia-Oceania  
MT  7231 geografia econòmica  
MT  7236 geografia política  
UF  República Àrab Siriana  
BT1  Maixriq  

BT2  Pròxim Orient i Orient Mitjà  
BT1  país del CUEA  
BT1  països tercers mediterranis  

BT1  països del Mercat Comú Àrab  
BT1  països de la Lliga Àrab  

Siriana, República Àrab  
USE  Síria (7226+7231+7236) 

SIS  
USE  Sistema d’Informació Schengen (1231) 

sisal  
MT  6006 productes d’origen vegetal  
BT1  planta tèxtil  

sisme  
MT  5216 deterioració del medi ambient  
UF  terratrèmol  
BT1  desastre natural  

BT2  degradació del medi ambient  
RT  prevenció antisísmica  
RT  sismologia  

sísmica, prospecció  
USE  sismologia (3606) 

sismologia  
MT  3606 ciències naturals i aplicades  
UF  prospecció sísmica  
BT1  geologia  

BT2  ciències de la terra  
RT  prevenció antisísmica  
RT  sisme  

sistema antiblocatge de frens  
USE  dispositiu de seguretat (4811) 

sistema antisatèl·lit  
USE  arma de l’espai (0821) 

sistema bancari  
MT  2416 institucions financeres i de crèdit  
BT1  activitat bancària  

sistema bicameral  
USE  bicameralisme (0421) 

Sistema d’ajuda als productes miners  
USE  Sysmin (1016) 

sistema d’armes nuclears estratègiques  
USE  arma nuclear estratègica (0821) 

sistema d’ensenyament  
MT  3216 organització de l’ensenyament  
UF  sistema educatiu  
UF  sistema escolar  
BT1  organització de l’ensenyament  
RT  material d’ensenyament  

Sistema d’estabilització dels ingressos d’expor-
tació  
USE  Stabex (1016) 

sistema d’explotació agrària  
MT  5616 sistema d’explotació agrària  
NT1  agricultura a temps parcial  
NT1  agricultura comercial  
NT1  agricultura de subsistència  
NT1  agrosilvicultura  
NT1  agrupació d’explotacions  

NT2  agricultura de grup  
NT2  ajuda mútua entre agricultors  
NT2  cooperativa agrícola  
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NT1  explotació agrària familiar  
NT1  explotació agrària mixta  
NT1  hort familiar  

sistema d’Hondt  
USE  repartiment d’escons (0416) 

sistema d’informació  
MT  3231 informació i tractament de la informació  
UF  sistema d’informació automatitzat  
UF  sistema d’informació en línia  
BT1  informació  
RT  base de dades  
RT  internet  
RT  mitjà de comunicació  
RT  Sistema d’Informació Geogràfica  
RT  sistema d’informació per a la gestió  
RT  sistema de comunicació  
RT  sistema documental  

sistema d’informació automatitzat  
USE  sistema d’informació (3231) 

sistema d’informació en línia  
USE  sistema d’informació (3231) 

Sistema d’Informació Geogràfica  
MT  3606 ciències naturals i aplicades  
UF  SIG  
BT1  geografia  

BT2  ciències de la terra  
RT  sistema d’informació  

sistema d’informació per a la gestió  
SN  Sistema en què determinades dades són reco-

llides, tractades i donades a conèixer per ajudar 
els responsables de la utilització dels recursos.  

MT  4021 gestió administrativa  
UF  base d’informació per a la gestió  
UF  MIS  
UF  management information system  
UF  sistema informàtic de gestió  
BT1  tècnica de gestió  
RT  informàtica de gestió  
RT  sistema d’informació  

Sistema d’Informació Schengen  
MT  1231 dret internacional  
UF  SIS  
BT1  acord de Schengen  

BT2  lliure circulació de persones  
BT3  dret internacional públic  

RT  cooperació policíaca UE  

Sistema d’Integració de l’Amèrica Central  
SN  Va substituir l’Organització d’Estats Centreame-

ricans (Odeca) el 1991 amb la finalitat de po-
sar en marxa el Mercat Comú Centreamericà 
(MCCA).  

MT  7616 organitzacions extraeuropees  
UF  CAIS  
UF  OCAS  
UF  ODEAC  
UF  Odeca  
UF  Organització d’estats centreamericans  
UF  SICA  
BT1  organització llatinoamericana  
NT1  mercat comú centreamericà  

NT2  Banc Centreamericà d’Integració Econòmica  
NT1  parlament centreamericà  
RT  països del SICA  

sistema de calefacció  
USE  calefacció (6831) 

sistema de comptabilitat  
MT  1626 comptabilitat nacional  
UF  pla comptable  
NT1  sistema normalitzat de comptabilitat  

NT2  sistema europeu de comptabilitat  
RT  comptabilitat  

Sistema de comptabilitat nacional de les Naci-
ons Unides  
USE  sistema normalitzat de comptabilitat (1626) 

sistema de comunicació  
MT  3226 comunicació  
NT1  correus i telecomunicacions  

NT2  servei postal  
NT2  tarifa postal  

NT1  telecomunicació  
NT2  comunicació per satèl·lit  
NT2  correu electrònic  
NT2  internet  
NT3  adreça d’internet  
NT3  extranet  
NT3  internauta  
NT3  intranet  
NT3  lloc internet  

NT4  bloc  
NT3  motor de recerca  
NT3  programa de navegació  
NT3  proveïdor d’accés  

NT2  material de telecomunicacions  
NT3  antena parabòlica  
NT3  mòdem  
NT3  telecomunicació sense fils  

NT2  política de telecomunicació  
NT2  reglamentació de les telecomunicacions  
NT2  tarifa de comunicacions  
NT2  teleconferència  
NT2  telefax  
NT2  telèfon  
NT3  telèfon mòbil  

NT2  telègraf  
NT2  tèlex  
NT2  transmissió de dades  
NT3  flux transfronterer de dades  
NT3  xarxa de transmissió de dades  
NT3  xarxa de transmissió interactiva  

NT2  videocomunicació  
NT3  vigilància per vídeo  

NT2  videotext  
NT3  teletext  
NT3  videografia interactiva  

RT  sistema d’informació  
RT  sistema documental  

sistema de conreu  
MT  5621 explotació agrícola del sòl  
NT1  agricultura biològica  
NT1  agricultura extensiva  
NT1  agricultura intensiva  
NT1  conreu d’hivernacle  
NT1  conreu de regadiu  
NT1  conreu de secà  
NT1  conreu en bancals  
NT1  conreu hidropònic  
NT1  conreu sota plàstic  
NT1  monocultura  
NT1  policultura  
NT1  rotació de conreus  
RT  agronomia  

RT  agrosilvicultura  
RT  investigació agronòmica  

sistema de crèdit  
USE  crèdit (2416) 

sistema de gestió de bases de dades  
MT  3236 informàtica i tractament de dades  
UF  SGBD  
UF  SGBD jeràrquic  
UF  SGBD relacional  
BT1  software  

BT2  indústria informàtica  

sistema de gestió electrònica de documents  
USE  gestió electrònica de documents (3221) 

sistema de les Nacions Unides  
USE  ONU (7606) 

sistema de mesures  
USE  metrologia (3606) 

sistema de partit únic  
USE  règim de partit únic (0406) 

sistema de pesos i de mesures  
USE  metrologia (3606) 

sistema de planificació i programació del pres-
supost  
USE  opció pressupostària (2436) 

sistema de preferències generalitzades (SPG)  
USE  preferències generalitzades (2006) 

sistema de previsió social  
USE  seguretat social (2836) 

sistema de reserva  
USE  reserva (4811) 

sistema de salut  
USE  organització sanitària (2841) 

sistema de sanitat  
USE  sistema sanitari (2841) 

sistema de transport integrat  
USE  sistema de transport intel·ligent (4811) 

sistema de transport intel·ligent  
SN  Aplicació dels principis de la telemàtica als trans-

ports.  
MT  4811 organització dels transports  
UF  sistema de transport integrat  
BT1  organització dels transports  
NT1  navegació per satèl·lit  
RT  telemàtica  

sistema de votació  
MT  0416 procediment electoral i sistema de votació  
NT1  elecció per llistes  

NT2  llista tancada  
NT2  panachage  
NT2  vot preferencial  

NT1  elecció uninominal  
NT1  representació proporcional  
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NT1  sistema majoritari  
NT2  elecció en dues voltes  
NT3  segona volta  

NT2  elecció en una volta  
RT  repartiment d’escons  

sistema digestiu, malaltia del — (2841) 

sistema documental  
MT  3221 documentació  
NT1  arxiu  
NT1  biblioteca  

NT2  biblioteca científica  
NT2  biblioteca del parlament  
NT2  biblioteca juvenil  
NT2  biblioteca nacional  
NT2  biblioteca pública  
NT2  biblioteca universitària  
NT2  biblioteca virtual  

NT1  centre de documentació  
NT1  discoteca  
NT1  ludoteca  
NT1  mediateca  
NT1  oficina d’informació  
NT1  usuari d’informació  
NT1  videoteca  
RT  accés a la informació  
RT  ciència de la informació  
RT  informàtica documental  
RT  sistema d’informació  
RT  sistema de comunicació  

sistema econòmic  
USE  règim econòmic (1621) 

Sistema Econòmic Llatinoamericà  
MT  7616 organitzacions extraeuropees  
UF  LAES  
UF  SELA  
BT1  organització llatinoamericana  
RT  països del SELA  

sistema educatiu  
USE  sistema d’ensenyament (3216) 

sistema electoral  
MT  0416 procediment electoral i sistema de votació  
NT1  eleccions parcials  
NT1  plebiscit  
NT1  referèndum  
NT1  reforma electoral  
NT1  sistema electoral europeu  
NT1  sufragi indirecte  

NT2  eleccions primàries  
NT1  sufragi universal  

sistema electoral europeu  
SN  Procediment electoral uniforme, basat en els 

tractats comunitaris, per elegir per sufragi uni-
versal directe els diputats del Parlament Euro-
peu.  

MT  0416 procediment electoral i sistema de votació  
UF  dret electoral comunitari  
UF  procediment electoral harmonitzat  
UF  procediment electoral uniforme  
BT1  sistema electoral  
RT  eleccions europees  

sistema electrònic de votació  
USE  votació electrònica (0426) 

sistema escolar  
USE  sistema d’ensenyament (3216) 

Sistema Europeu d’Informació i Comunicació 
Forestal  
USE  EFICS (5636) 

Sistema Europeu de Bancs Centrals  
MT  2411 economia monetària  
UF  ESCB  
UF  SEBC  
BT1  Unió Econòmica i Monetària  
RT  Banc Central Europeu  
RT  banc central  
RT  Euribor  

sistema europeu de comptabilitat  
SN  Sistema de comptabilitat nacional creat el 1970 

en l’àmbit de la CEE per servir de base per a 
l’elaboració dels comptes de la Comunitat i dels 
estats membres.  

MT  1626 comptabilitat nacional  
UF  SEC  
UF  Sistema Europeu de Comptes Econòmics In-

tegrats  
BT1  sistema normalitzat de comptabilitat  

BT2  sistema de comptabilitat  

Sistema Europeu de Comptes Econòmics Inte-
grats  
USE  sistema europeu de comptabilitat (1626) 

sistema europeu de difusió d’ofertes i deman-
des d’ocupació  
USE  EURES (4411) 

sistema europeu de difusió d’ofertes i demandes 
d’ocupació registrades en compensació interna-
cional (SEDOC)  
USE  EURES (4411) 

sistema europeu de navegació per satèl·lit (Ga-
lileu)  
USE  navegació per satèl·lit (4811) 

sistema expert  
USE  intel·ligència artificial (3231) 

sistema financer  
USE  institució financera (2416) 

sistema fiscal  
USE  fiscalitat (2446) 

sistema general de preferències  
USE  preferències generalitzades (2006) 

sistema Hagenbach-Bischoff  
USE  repartiment d’escons (0416) 

sistema Imperiali  
USE  repartiment d’escons (0416) 

sistema informàtic  
MT  3236 informàtica i tractament de dades  
NT1  centre de càlcul  
NT1  informatització  
NT1  interconnexió de sistemes  
NT1  usuari informàtic  

NT2  assistència a l’usuari  

NT1  xarxa informàtica  
NT2  servidor de xarxa  
NT2  terminal informàtic  
NT2  xarxa local  

RT  simulació  

sistema informàtic de gestió  
USE  sistema d’informació per a la gestió (4021) 

sistema judicial  
MT  1226 organització de la justícia  
UF  administració de justícia  
NT1  competència jurisdiccional  

NT2  competència extraterritorial  
NT2  competència per matèria  
NT2  competència territorial  
NT2  conflicte jurisdiccional  

NT1  derogació  
NT1  independència de la justícia  
NT1  jurisdicció  

NT2  jurisdicció arbitral  
NT2  jurisdicció fiscal  
NT2  jurisdicció internacional  
NT2  jurisdicció superior  

NT1  jurisdicció constitucional  
NT1  jurisdicció contenciosa administrativa  
NT1  jurisdicció d’excepció  
NT1  jurisdicció judicial  

NT2  jurisdicció civil  
NT2  jurisdicció de menors  
NT2  jurisdicció laboral  
NT2  jurisdicció marítima  
NT2  jurisdicció mercantil  
NT2  jurisdicció militar  
NT2  jurisdicció penal  
NT2  jurisdicció social  

NT1  reforma judicial  
RT  poder judicial  

sistema jurisdiccional  
USE  jurisdicció (1226) 

sistema majoritari  
MT  0416 procediment electoral i sistema de votació  
UF  elecció majoritària  
BT1  sistema de votació  
NT1  elecció en dues voltes  

NT2  segona volta  
NT1  elecció en una volta  

sistema monetari europeu  
MT  2406 relacions monetàries  
UF  SME  
UF  serpent monetària  
NT1  Comitè Monetari CE  
NT1  Fons Europeu de Cooperació Monetària  
NT1  Fons Monetari Europeu  
NT1  mecanisme d’intervenció monetària  
NT1  mecanisme de canvi SME  

NT2  tipus de canvi central  
NT3  marge de fluctuació  

NT1  mecanisme de suport  
NT2  assistència financera  
NT2  finançament a molt curt termini  
NT2  suport monetari  

NT1  moneda europea  
NT2  ecu  
NT3  ecu privat  

NT2  euro  
NT3  cistell de monedes  
NT3  indicador de divergència  

NT1  pagament intracomunitari  
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RT  instrument financer comunitari  
RT  préstec comunitari  
RT  tipus de canvi representatiu  
RT  Unió Econòmica i Monetària  

sistema monetari internacional  
MT  2406 relacions monetàries  
BT1  finances internacionals  
NT1  acord de Bretton Woods  
NT1  patró de canvis-or  
NT1  patró or  
RT  Banc Mundial  
RT  dret internacional econòmic  
RT  Fons Monetari Internacional  
RT  moviment de capitals  
RT  tipus de canvi  

sistema monopartidista  
USE  règim de partit únic (0406) 

Sistema mundial d’informació científica i tecno-
lògica  
USE  Unisist (7606) 

sistema mundial de navegació per satèl·lit 
(GNSS)  
USE  navegació per satèl·lit (4811) 

sistema nerviós, afecció degenerativa del  
USE  malaltia del sistema nerviós (2841) 

*sistema nerviós, afecció del   
*USE  malaltia del sistema nerviós (2841) 

sistema nerviós, malaltia del — (2841) 

sistema nerviós, trastorn del  
USE  malaltia del sistema nerviós (2841) 

sistema normalitzat de comptabilitat  
MT  1626 comptabilitat nacional  
UF  normalització comptable  
UF  pla comptable normalitzat  
UF  Sistema de comptabilitat nacional de les Na-

cions Unides  
UF  sistema normalitzat de comptabilitat nacional  
BT1  sistema de comptabilitat  
NT1  sistema europeu de comptabilitat  

sistema normalitzat de comptabilitat nacional  
USE  sistema normalitzat de comptabilitat (1626) 

sistema operatiu  
MT  3236 informàtica i tractament de dades  
BT1  software  

BT2  indústria informàtica  

sistema polític  
USE  règim polític (0406) 

sistema sanitari  
MT  2841 sanitat  
*UF  *àrea bàsica de salut  
UF  sistema de sanitat  
BT1  política sanitària  
NT1  gratuïtat de la sanitat  
NT1  medicina concertada  
NT1  medicina privada  
NT1  medicina social  
NT1  servei nacional de sanitat  

sistema sanitari concertat  
USE  medicina concertada (2841) 

sistema social  
USE  estructura social (2821) 

sistema Target  
USE  pagament intracomunitari (2406) 

sistema tributari  
USE  fiscalitat (2446) 

sistema unicameral  
USE  unicameralisme (0421) 

sistemes fiscals, harmonització dels  
USE  harmonització fiscal (2446) 

sistemes, interconnexió de — (3236) 

sistemes oberts, interconnexió de  
USE  interconnexió de sistemes (3236) 

sistemes, tècnic de  
USE  professió de la informàtica (3236) 

*Sitges  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Garraf  

sitja  
SN  Dipòsit que serveix per conservar productes 

agrícoles.  
MT  5626 mitjà de producció agrícola  
BT1  edifici d’ús agrícola  

BT2  mitjà de producció agrícola  
RT  emmagatzematge  

sitting, baby  
USE  guarda d’infants (2826) 

situació de Kosovë  
USE  qüestió de Kosovo (0816) 

situació de Kosovo  
USE  qüestió de Kosovo (0816) 

situació de l’agricultura  
MT  5606 política agrària  
UF  crisi agrícola  
UF  situació de la ramaderia  
BT1  política agrària  
RT  política agrària comuna  
RT  sector agrari  

situació de l’ocupació  
USE  mercat laboral (4411) 

situació de la dona  
USE  condició de la dona (2826) 

situació de la ramaderia  
USE  situació de l’agricultura (5606) 

situació de la UE  
USE  situació de la Unió Europea (1016) 

situació de la Unió Europea  
MT  1016 construcció europea  
UF  perspectives comunitàries  
UF  situació de la UE  
BT1  aprofundiment de la Unió Europea  

situació del mercat  
USE  mercat (2006) 

situació del mercat mundial  
USE  mercat internacional (2006) 

situació econòmica  
SN  L’utilitzarem per a l’estat de l’economia d’un 

país, un grup de països o d’una regió, en un 
moment determinat.  

MT  1611 creixement econòmic  
BT1  condició econòmica  
NT1  conjuntura econòmica  

situació energètica  
USE  balanç energètic (6606) 

situació familiar  
MT  2806 família  
UF  estat matrimonial  
NT1  persona casada  
NT1  persona divorciada  
NT1  persona separada  
NT1  persona vídua  
NT1  poligàmia  
NT1  progenitor no casat  
NT1  solter  
NT1  unió lliure  
RT  dret matrimonial  
RT  estat civil  

situació financera  
MT  2421 lliure circulació de capitals  
BT1  mercat financer  
RT  gestió financera  

situació monetària  
USE  política monetària (2411) 

situació política  
SN  L’utilitzarem per a la descripció de la vida polí-

tica d’un país, un grup de països o d’una regió 
en un moment determinat.  

MT  0431 vida política i seguretat pública  
BT1  política  

situació social  
MT  2821 marc social  
UF  aspecte social  
NT1  condició socioeconòmica  

NT2  benestar social  
NT2  condició de vida  
NT2  qualitat de vida  

NT1  norma social  

situació socioeconòmica  
USE  condició socioeconòmica (2821) 

*Siurana  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Empordà  
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Sjælland  
SN  Creada l’1 de gener del 2007, la regió agrupa els 

antics “amter” de Roskilde, Storstrøm i Vestsjæ-
lland.  

MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
UF  Roskilde  
UF  Storstrøm  
UF  Vestsjælland  
BT1  regions de Dinamarca  

*Skaane  
*USE  Escània (7211) 

Slesvig-Holstein  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions d’Alemanya  

Sliven, regió de — (7211) 

Smaaland i Illes  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
UF  Småland med Öarna  
BT1  regions de Suècia  
NT1  Gotland  
NT1  Jönköping  
NT1  Kalmar  
NT1  Kronoberg  

Småland med Öarna  
USE  Smaaland i Illes (7211) 

SME  
USE  sistema monetari europeu (2406) 

SME, mecanisme de canvi — (2406) 

Smoljan, regió de — (7211) 

so, aparell de reproducció del — (3226) 

so, targeta de  
USE  targeta d’ampliació (3236) 

*Sobirà, Pallars  — (9999) 

sobirania nacional  
MT  1231 dret internacional  
BT1  dret internacional públic  
RT  independència nacional  

sobirania territorial  
USE  dret territorial (1231) 

sobrecapacitat de producció  
USE  capacitat de producció (6406) 

sobrecongelació  
MT  6036 tecnologia alimentària  
UF  ultracongelació  
BT1  conservació d’aliments  

BT2  tecnologia alimentària  
RT  producte sobrecongelat  

sobrecongelat, producte — (6026) 

sobreexplotació de recursos  
MT  5206 política del medi ambient  
BT1  explotació de recursos  

BT2  gestió de recursos  
BT3  política de medi ambient  

*Sobremunt  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Osona  

sobrepreu  
MT  2451 preus  
UF  recàrrec en el preu  
BT1  preus  

sobreproducció  
MT  6406 producció  
BT1  capacitat de producció  

BT2  política de producció  

sobresaturació de reserves  
USE  reserva (4811) 

sobresou  
USE  prima salarial (4421) 

sobrevivents, prestació als  
USE  prestació als supervivents (2836) 

soci  
MT  4006 organització de l’empresa  
BT1  estructura de l’empresa  
NT1  accionista  
RT  societat de persones  

social, acord — (2826) 

social, adaptació — (2826) 

social, afiliació a la seguretat  
USE  cotització social (2836) 

social, ajuda — (2836) 

social, alta a la seguretat  
USE  cotització social (2836) 

social, aspecte  
USE  situació social (2821) 

social, assegurança  
USE  seguretat social (2836) 

social, assimilació  
USE  integració social (2826) 

social, assistència — (2836) 

social, assistent  
USE  treballador social (2826) 

Social, Associació Internacional de la Segure-
tat — (7626) 

social, balanç — (4426) 

social, benestar — (2821) 

social, canvi — (2826) 

social, capital — (4006) 

Social, Carta  
USE  Carta comunitària dels drets socials fonamen-

tals dels treballadors (2826) 

Social CE, Comitè Econòmic i  
USE  Comitè Econòmic i Social Europeu (1006) 

social, classe — (2821) 

social, clàusula — (2021) 

social, cohesió  
USE  cohesió econòmica i social (1016) 

social, cohesió econòmica i — (1016) 

Social, Comissió de Desenvolupament  
USE  comissió tècnica ONU (7606) 

social, comportament — (2826) 

social comunitari, diàleg — (4426) 

social, concertació  
USE  diàleg social (4426) 

social, conflicte — (2826) 

Social, consultori de la Seguretat  
USE  centre mèdic (2841) 

social, cost — (2826) 

social, cotització — (2836) 

social, cotització a la seguretat  
USE  cotització social (2836) 

*Social de Catalunya, Consell de Treball, Eco-
nòmic i  — (4406) 

social de l’empresa, responsabilitat — (4006) 

Social de la Dona, Comissió de la Condició Ju-
rídica i  
USE  comissió tècnica ONU (7606) 

Social de les Nacions Unides, Consell Econòmic i  
USE  Ecosoc (7606) 

social de mercat, economia  
USE  economia de mercat (1621) 

social del mercat interior, dimensió  
USE  Europa dels ciutadans (1016) 

social, descontentament  
USE  problema social (2826) 

social, desenvolupament — (2826) 

social desfavorida, classe  
USE  quart món (2821) 

social, desigualtat — (2821) 

social, despesa  
USE  cost social (2826) 

social, diàleg — (4426) 

social, dret — (2826) 
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social, dret de la seguretat — (2836) 

social, dúmping — (2826) 

social, economia — (1621) 

*social, educació  — (3211) 

*social, educador  — (2826) 

social, enquesta — (2821) 

social, equipament — (2836) 

social, estatus  
USE  posició social (2821) 

social, estratificació  
USE  estructura social (2821) 

social, estructura — (2821) 

social, etiqueta — (4006) 

social, etiquetatge  
USE  etiqueta social (4006) 

social, Europa  
USE  Europa dels ciutadans (1016) 

Social Europea, Carta — (2826) 

social europea, política — (2826) 

Social Europeu, ajuda del Fons  
USE  Fons Social Europeu (1021) 

Social Europeu, Comitè Econòmic i — (1006) 

Social Europeu, contribució del Fons  
USE  Fons Social Europeu (1021) 

Social Europeu, dictamen del Comitè Econòmic i  
USE  dictamen CESE (1011) 

social europeu, espai — (2826) 

Social Europeu, Fons — (1021) 

social europeu, pressupost — (2826) 

Social Europeu), CES (Comitè Econòmic i  
USE  Comitè Econòmic i Social Europeu (1006) 

social, exclusió — (2826) 

social fonamental, norma  
USE  clàusula social (2021) 

social, funció  
USE  rol social (2826) 

social garantit, mínim  
USE  ingrés mínim de subsistència (2826) 

social, habitatge — (2846) 

social, harmonització de la seguretat — 
(2836) 

social, harmonització dels règims de seguretat  
USE  harmonització de la seguretat social (2836) 

social i cultural, antropologia  
USE  etnologia (3611) 

social, impacte — (2821) 

social, inclusió  
USE  integració social (2826) 

social, indicador — (2821) 

social, ingrés mínim  
USE  ingrés mínim de subsistència (2826) 

social, inserció  
USE  integració social (2826) 

Social, Institut d’Investigació de les Nacions 
Unides per al Desenvolupament — (7606) 

social, integració — (2826) 

social, interlocutor — (4426) 

social, investigació  
USE  anàlisi sociològica (2821) 

social, jurisdicció — (1226) 

social, legislació  
USE  dret social (2826) 

social, llibertat  
USE  drets socials (1236) 

social, marginació  
USE  exclusió social (2826) 

social, medi  
USE  classe social (2821) 

social, medicina — (2841) 

social, mobilitat — (2821) 

social, moviment — (0431) 

social, mudança  
USE  canvi social (2826) 

Social Mundial, Fòrum  
USE  moviment antiglobalització (0431) 

social, mutualitat — (2836) 

social, norma — (2821) 

Social ONU, Consell Econòmic i  
USE  Ecosoc (7606) 

social, pacte — (2826) 

social, paper  
USE  rol social (2826) 

social, participació — (2826) 

social, patrimoni  
USE  capital social (4006) 

Social per a Àsia i el Pacífic (Cespap), Comissió 
Econòmica i  
USE  comissió regional ONU (7606) 

Social per a l’Àsia occidental (Cespao), Comis-
sió Econòmica i  
USE  comissió regional ONU (7606) 

social, permís — (2836) 

social, pla  
USE  política social (2826) 

social, planificació  
USE  política social (2826) 

social, política — (2826) 

social, posició — (2821) 

social, pressupost — (2826) 

social, prestació — (2836) 

social, previsió  
USE  seguretat social (2836) 

social, problema — (2826) 

social, producte  
USE  producte nacional (1626) 

social, progrés  
USE  desenvolupament social (2826) 

social, protecció  
USE  seguretat social (2836) 

social, protocol  
USE  acord social (2826) 

social, psicologia  
USE  psicologia (3611) 

social, quota de la seguretat  
USE  cotització social (2836) 

social, raó — (4006) 

social, reforma  
USE  canvi social (2826) 

social, règim de seguretat  
USE  seguretat social (2836) 

social, reglamentació  
USE  dret social (2826) 

social, reinserció — (2826) 

social, reintegració  
USE  reinserció social (2826) 

social, rol — (2826) 

Social, Sala VI  
USE  jurisdicció laboral (1226) 

social, seguretat — (2836) 

social, servei — (2836) 

social, seu — (4006) 

social, sistema  
USE  estructura social (2821) 
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social, sistema de previsió  
USE  seguretat social (2836) 

social, situació — (2821) 

social substitutòria, prestació  
USE  servei civil (0821) 

social, treball — (2836) 

social, treballador — (2826) 

social, vida — (2826) 

social, voluntariat — (2826) 

socialdemocràcia  
MT  0406 marc polític  
BT1  ideologia política  
RT  partit socialdemòcrata  

socialdemòcrata, partit — (0411) 

socialisme  
MT  0406 marc polític  
BT1  ideologia política  
RT  partit socialista  

Socialista del Vietnam, República  
USE  Vietnam (7226+7231) 

Socialista Democràtica de Sri Lanka, República  
USE  Sri Lanka (7226+7231) 

Socialista, Gamahiriya Àrab Líbia Popular i  
USE  Líbia (7221+7231+7236) 

Socialista, Internacional — (0406) 

socialista, partit — (0411) 

Socialista, República Àrab Líbia Popular i  
USE  Líbia (7221+7231+7236) 

socialistes, antics països — (7236) 

Socialistes Soviètiques, Unió de Repúbliques  
USE  URSS (7236) 

socials, càrregues  
USE  cotització social (2836) 

socials, ciències — (3611) 

socials, drets — (1236) 

socials, drets econòmics i  
USE  drets socials (1236) 

socials fonamentals dels treballadors, Carta 
comunitària dels drets — (2826) 

socials, ingressos  
USE  transferències socials (1626) 

socials, moviments polítics i  
USE  moviments d’opinió (0431) 

socials, relacions  
USE  relacions humanes (2826) 

socials, transferències — (1626) 

societat  
MT  4016 forma jurídica de la societat  
UF  estatut de la societat  
UF  estatut jurídic de la societat  
UF  forma jurídica de la societat  
NT1  consorci  
NT1  cooperativa  

NT2  cooperativa europea  
NT1  empresa d’interès col·lectiu  
NT1  grup d’interès econòmic  

NT2  Agrupació Europea d’Interès Econòmic  
NT1  hòlding  
NT1  institució d’utilitat pública  
NT1  societat d’economia mixta  
NT1  societat de dret civil  

NT2  societat civil professional  
NT1  societat en participació  
NT1  societat europea  
*NT1  *societat laboral  
NT1  societat mercantil  

NT2  societat comanditària  
NT2  societat de capital  
NT3  societat anònima  
NT3  societat d’inversió  

NT2  societat de persones  
NT2  societat de responsabilitat limitada  

NT1  societat sense finalitat de lucre  
NT2  fundació  

RT  capital social  
RT  constitució de societats mercantils  
RT  empresa  
RT  impost sobre societats  
RT  persona jurídica  

societat (associació)  
USE  associació (2826) 

societat anònima  
MT  4016 forma jurídica de la societat  
UF  SA  
BT1  societat de capital  

BT2  societat mercantil  
BT3  societat  

RT  consell d’administració  

societat anònima europea  
USE  societat europea (4016) 

Societat, arxipèlag de la  
USE  Polinèsia Francesa (7231+7241) 

societat, capital de la  
USE  capital social (4006) 

societat civil (forma jurídica)  
USE  societat de dret civil (4016) 

societat civil (moviments d’opinió)  
SN  Conjunt de moviments i associacions sense fi-

nalitat de lucre, independents de l’estat, que te-
nen per finalitat transformar, mitjançant esfor-
ços concertats, les polítiques, les normes o les 
estructures socials a escala nacional o interna-
cional.  

MT  0431 vida política i seguretat pública  
UF  organització de la societat civil  
UF  societat civil organitzada  
BT1  moviments d’opinió  
RT  consulta pública  
RT  governança  

RT  organització no governamental  
RT  participació social  
RT  sindicat  

societat civil, organització de la  
USE  societat civil (moviments d’opinió) (0431) 

societat civil organitzada  
USE  societat civil (moviments d’opinió) (0431) 

societat civil professional  
SN  Constituïda per exercir determinades professi-

ons liberals.  
MT  4016 forma jurídica de la societat  
BT1  societat de dret civil  

BT2  societat  
RT  professió liberal  

societat col·lectiva  
USE  societat de persones (4016) 

societat comanditària  
MT  4016 forma jurídica de la societat  
UF  societat comanditària per accions  
UF  societat comanditària simple  
BT1  societat mercantil  

BT2  societat  

societat comanditària per accions  
USE  societat comanditària (4016) 

societat comanditària simple  
USE  societat comanditària (4016) 

societat cooperativa  
USE  cooperativa (4016) 

societat cooperativa europea (SCE)  
USE  cooperativa europea (4016) 

societat d’abundància  
USE  societat de consum (2026) 

societat d’assegurances  
USE  companyia d’assegurances (2431) 

societat d’economia mixta  
SN  Constituïda per l’estat o una entitat pública i in-

versors privats.  
MT  4016 forma jurídica de la societat  
UF  empresa mixta  
*UF  *patronat  
BT1  societat  
RT  economia mixta  
RT  empresa pública  

societat d’imposició col·lectiva  
USE  societat d’inversió (4016) 

societat d’inversió  
SN  Constituïda per un grup de persones físiques 

amb la finalitat d’invertir conjuntament en va-
lors mobiliaris.  

MT  4016 forma jurídica de la societat  
UF  fons comú d’inversió  
UF  fons d’inversió col·lectiva  
UF  fons d’inversió en actius del mercat moneta-

ri (FIAMM)  
UF  fons d’inversió mobiliària (FIM)  
UF  organisme d’inversió col·lectiva en valors mo-

biliaris (OICVM)  
UF  societat d’imposició col·lectiva  
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UF  societat d’inversions  
UF  societat d’inversió de capital variable (SICAV)  
BT1  societat de capital  

BT2  societat mercantil  
BT3  societat  

RT  col·locació de capitals  
RT  inversió  
RT  política d’inversió  

societat d’inversió de capital variable (SICAV)  
USE  societat d’inversió (4016) 

societat d’inversions  
USE  societat d’inversió (4016) 

societat de capital  
MT  4016 forma jurídica de la societat  
UF  societat per accions  
BT1  societat mercantil  

BT2  societat  
NT1  societat anònima  
NT1  societat d’inversió  
RT  accionista  
RT  capital social  
RT  renda d’inversió  

societat de cartera  
USE  hòlding (4016) 

societat de consum  
SN  Societat en què el creixement de la producció 

multiplica els productes de consum i, en con-
seqüència, crea necessitats o desitjos de com-
pra nous.  

MT  2026 consum  
UF  societat d’abundància  
UF  societat opulenta  
BT1  consum  

societat de control  
USE  hòlding (4016) 

societat de dret civil  
SN  Té per objecte una activitat no comercial.  
MT  4016 forma jurídica de la societat  
UF  societat civil (forma jurídica)  
BT1  societat  
NT1  societat civil professional  

societat de gestió  
USE  hòlding (4016) 

societat de l’oci  
USE  lleure (2826) 

societat de la informació  
SN  L’utilitzarem només per a documents molt ge-

nerals. En els altres casos farem servir descrip-
tors més específics.  

MT  3231 informació i tractament de la informació  
BT1  política d’informació  
RT  economia del coneixement  

Societat de Nacions  
USE  ONU (7606) 

societat de participació  
USE  hòlding (4016) 

societat de persones  
MT  4016 forma jurídica de la societat  
UF  societat col·lectiva  

BT1  societat mercantil  
BT2  societat  

RT  soci  

societat de responsabilitat limitada  
MT  4016 forma jurídica de la societat  
UF  SRL  
BT1  societat mercantil  

BT2  societat  

societat en participació  
SN  Societat no registrada, sense personalitat jurí-

dica pròpia, no subjecta a publicitat i que pot 
restar oculta.  

MT  4016 forma jurídica de la societat  
UF  contracte de comptes en participació  
BT1  societat  
RT  participació  

societat, estatut de la  
USE  societat (4016) 

societat, estatut jurídic de la  
USE  societat (4016) 

societat europea  
SN  Projecte d’estatut europeu d’empresa obert a 

tota empresa preexistent que desenvolupa una 
activitat a l’àmbit europeu i amb capital sufici-
ent.  

MT  4016 forma jurídica de la societat  
UF  societat anònima europea  
BT1  societat  
RT  dret d’establiment  
RT  empresa europea  
RT  estatut jurídic europeu  

Societat Europea d’Energia Atòmica  
MT  7611 organitzacions europees  
UF  EAES  
UF  SEEA  
BT1  organització europea  
RT  energia nuclear  

societat fiduciària  
MT  4011 tipus d’empresa  
UF  companyia fiduciària  
UF  empresa fiduciària  
BT1  activitat de l’empresa  
RT  comptabilitat  
RT  gestió comptable  

societat filial  
USE  filial (4006) 

societat, forma jurídica de la  
USE  societat (4016) 

societat fundadora  
USE  societat matriu (4006) 

societat holding  
USE  hòlding (4016) 

societat immobiliària  
USE  empresa immobiliària (4011) 

societat industrial  
USE  economia industrial (1621) 

societat, integració a la  
USE  integració social (2826) 

*societat laboral  
*MT  4016 forma jurídica de la societat  
*BT1  societat  

societat matriu  
MT  4006 organització de l’empresa  
UF  societat fundadora  
BT1  establiment  

BT2  estructura de l’empresa  

societat mercantil  
MT  4016 forma jurídica de la societat  
BT1  societat  
NT1  societat comanditària  
NT1  societat de capital  

NT2  societat anònima  
NT2  societat d’inversió  

NT1  societat de persones  
NT1  societat de responsabilitat limitada  
RT  acció financera  

societat mercantil, dissolució de  
USE  liquidació de societat mercantil (4006) 

societat mercantil, liquidació de — (4006) 

societat multinacional  
USE  empresa multinacional (4011) 

societat opulenta  
USE  societat de consum (2026) 

societat per accions  
USE  societat de capital (4016) 

societat postindustrial  
USE  economia postindustrial (1621) 

societat publicoprivada  
USE  partenariat públic-privat (0436) 

societat, registre de — (4006) 

societat secreta  
MT  2826 vida social  
UF  francmaçoneria  
UF  francmaçó  
UF  lògia maçònica  
UF  maçoneria  
UF  maçó  
BT1  vida social  

societat sense finalitat de lucre  
MT  4016 forma jurídica de la societat  
UF  associació sense finalitat de lucre  
UF  entitat no lucrativa  
UF  organització sense finalitat de lucre  
BT1  societat  
NT1  fundació  
RT  economia social  
RT  organització benèfica  

societat, seu de la  
USE  seu social (4006) 

societat transnacional  
USE  empresa transnacional (4011) 

societats, concentració de  
USE  concentració econòmica (4006) 
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Societats de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja 
(FICR), Federació Internacional de  
USE  Creu Roja (7626) 

societats, dret de — (4006) 

societats, fusió de  
USE  fusió d’empreses (4006) 

societats, grup de  
USE  grup d’empreses (4006) 

societats, impost de  
USE  impost sobre societats (2446) 

societats, impost sobre — (2446) 

societats, impost sobre la renda de les  
USE  impost sobre societats (2446) 

societats mercantils, constitució de — (4006) 

societats mercantils, inscripció de  
USE  registre de societat (4006) 

societats, nacionalitat de les  
USE  nacionalitat de les persones jurídiques (1231) 

Société d’Aménagement Foncier et d’Établisse-
ment Rural  
USE  banc de terres (5616) 

sociocultural, animació  
USE  manifestació cultural (2831) 

*sociocultural, animador   
*USE  *educador social (2826) 

sociocultural, equipament — (2846) 

sociocultural, grup — (2821) 

socioeconòmic, aspecte  
USE  condició socioeconòmica (2821) 

socioeconòmica, condició — (2821) 

socioeconòmica, estructura  
USE  condició socioeconòmica (2821) 

socioeconòmica, situació  
USE  condició socioeconòmica (2821) 

sociologia  
MT  3611 humanitats  
BT1  ciències socials  
NT1  sociologia de l’educació  
NT1  sociologia del treball  
NT1  sociologia política  
NT1  sociologia rural  
NT1  sociologia urbana  
RT  anàlisi sociològica  
RT  sociologia del dret  
RT  vida social  

sociologia de l’educació  
MT  3611 humanitats  
BT1  sociologia  

BT2  ciències socials  

sociologia del dret  
MT  1206 fonts i branques del dret  
BT1  ciència jurídica  
RT  sociologia  

sociologia del treball  
SN  Branca de la sociologia aplicada al món del tre-

ball; per exemple, el lloc de treball com a sistema 
social, la categoria professional i les relacions de 
raça i entre grups a l’àmbit de l’empresa, etc.  

MT  3611 humanitats  
BT1  sociologia  

BT2  ciències socials  
RT  condició de treball  
RT  organització del treball  

sociologia política  
MT  3611 humanitats  
BT1  sociologia  

BT2  ciències socials  
RT  cultura política  

sociologia rural  
MT  3611 humanitats  
BT1  sociologia  

BT2  ciències socials  

sociologia urbana  
MT  3611 humanitats  
BT1  sociologia  

BT2  ciències socials  

sociològica, anàlisi — (2821) 

socioprofessional, categoria — (4411) 

socis, protecció dels — (4006) 

socors, omissió de  
USE  delicte de fugida (1216) 

soda  
USE  beguda gasosa (6021) 

Södermanland  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  Centre-Est de Suècia  

BT2  regions de Suècia  

sodi  
MT  6816 metal·lúrgia i siderúrgia  
BT1  metall no ferrós  

BT2  metall  

sodi, carbonat de  
USE  sal química (6811) 

*Södra Finland  
*USE  Finlàndia Meridional (7211) 

Sofia, regió de la ciutat de — (7211) 

Sofia, regió del districte de — (7211) 

sofre  
MT  6611 indústries carbonera i minera  
BT1  mineral no metàl·lic  

BT2  producte miner  
RT  element químic  

software  
MT  3236 informàtica i tractament de dades  
UF  indústria del software  
UF  programa d’ordinador  
UF  programa informàtic  
UF  programació informàtica  
*UF  *programari  
UF  suport lògic informàtic  
BT1  indústria informàtica  
NT1  llenguatge de programació  
NT1  sistema de gestió de bases de dades  
NT1  sistema operatiu  
NT1  virus informàtic  
RT  programa de navegació  

software, còpia il·legal de  
USE  pirateria informàtica (3236) 

software didàctic  
MT  3216 organització de l’ensenyament  
UF  material didàctic informatitzat  
UF  ordinador didàctic  
UF  programa informàtic didàctic  
BT1  material d’ensenyament  
RT  ensenyament automatitzat  

software, indústria del  
USE  software (3236) 

soia  
MT  6006 productes d’origen vegetal  
UF  fava de soia  
BT1  planta oleaginosa  
RT  oli de soia  
RT  proteïna vegetal  

soia, fava de  
USE  soia (6006) 

soia, oli de — (6016) 

sòl, adob del — (5621) 

sòl, anàlisi del — (3606) 

sòl, aprofitament del  
USE  utilització de les terres (5621) 

sòl, ciència del — (3606) 

sòl, classificació del  
USE  tipus de sòl (3606) 

sòl, conservació del  
USE  protecció del sòl (5621) 

sòl, contaminació del — (5216) 

sòl, correcció química del  
USE  adob del sòl (5621) 

sòl, emmagatzematge en el  
USE  emmagatzematge d’hidrocarburs (6616) 

sòl, especulació del  
USE  especulació immobiliària (2846) 

sòl, estudi del  
USE  anàlisi del sòl (3606) 

sòl, física del  
USE  ciència del sòl (3606) 
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sòl industrial  
USE  terreny industrial (2846) 

sòl, mecànica del  
USE  ciència del sòl (3606) 

sòl, millora del — (5621) 

sòl, preparació del — (5621) 

sòl, propietat del — (1211) 

sòl, protecció del — (5621) 

sòl, química del — (3606) 

sòl, recurs del — (5211) 

sòl, règim del — (5616) 

sòl, salinització del  
USE  desertització (5216) 

sòl, taxonomia del  
USE  tipus de sòl (3606) 

sòl, tipus de — (3606) 

sòl urbà  
USE  terreny edificable (2846) 

sòl, utilització del  
USE  utilització de les terres (5621) 

sola, persona — (2816) 

solar, aplicació — (6626) 

solar, arquitectura — (6626) 

solar, col·lector — (6626) 

solar, energia — (6626) 

solar, panell  
USE  col·lector solar (6626) 

solar, radiació  
USE  energia solar (6626) 

soldadura  
USE  treball dels metalls (6816) 

Soldanat d’Oman  
USE  Oman (7226+7231+7236) 

*Soldanat de Brunei  
*USE  Brunei (7226+7231) 

soldat, nen  
USE  protecció de la infància (2826) 

*Soleràs, el  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Garrigues  

sòlid urbà, residu  
USE  residu domèstic (5216) 

solidari, turisme  
USE  turisme just (2826) 

solidaritat familiar  
MT  2806 família  
BT1  família  
RT  discapacitat  
RT  tercera edat  

solidaritat mútua, clàusula de  
USE  assistència mútua (1231) 

Solidaritat per a la Mobilitat dels Joves (FSMJ), 
Fons de  
USE  fons del Consell d’Europa (7611) 

solidaritat, vaga de  
USE  vaga (4426) 

solidificació  
USE  procés físic (6411) 

*Solivella  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Conca de Barberà  

sòls, recuperació de  
USE  terra recuperada (5621) 

*Solsona  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Solsonès  

*Solsonès  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*NT1  *Castellar de la Ribera  
*NT1  *Clariana de Cardener  
*NT1  *Coma i la Pedra, la  
*NT1  *Guixers  
*NT1  *Lladurs  
*NT1  *Llobera  
*NT1  *Molsosa, la  
*NT1  *Navès  
*NT1  *Odèn  
*NT1  *Olius  
*NT1  *Pinell de Solsonès  
*NT1  *Pinós  
*NT1  *Riner  
*NT1  *Sant Llorenç de Morunys  
*NT1  *Solsona  
*RT  *àmbit de les comarques centrals  

*Solsonès, Pinell de  — (7211+9999) 

solta, peça — (6821) 

solter  
MT  2806 família  
*UF  *celibat  
UF  cèlibe  
UF  solteria  
BT1  situació familiar  
RT  persona sola  

solter, pare  
USE  progenitor no casat (2806) 

soltera, mare  
USE  progenitor no casat (2806) 

solteria  
USE  solter (2806) 

solució de conflictes  
MT  0816 equilibri internacional  
UF  arranjament de controvèrsies  
UF  negociació de pau  
UF  resolució de litigis  
BT1  pau  
NT1  alto el foc  
NT1  arbitratge internacional  
RT  negociació internacional  

Solució de Diferències, Òrgan de — (7621) 

solució extrajudicial de litigis de consum (xarxa 
EJE), xarxa per a la  
USE  xarxa de centres europeus dels consumidors 

(2026) 

solvència  
MT  1211 dret civil  
UF  insolvència  
BT1  garantia  

BT2  contracte  
BT3  dret civil  

RT  deute exterior  
RT  deute públic  
RT  endeutament  
RT  fallida civil  
RT  garantia de crèdit  
RT  política creditícia  

sol·licitada, publicitat electrònica no — (2031) 

sol·licitant de feina  
USE  demanda d’ocupació (4411) 

sol·licitud d’adhesió  
USE  adhesió a la Unió Europea (1016) 

sol·licitud d’ajuda  
USE  règim d’ajudes (0811) 

sol·licitud d’asil polític  
USE  asil polític (1231) 

sol·licitud de dictamen  
USE  dictamen (0426) 

sol·licitud de reembors  
USE  reembors (2416) 

Somàlia  
MT  7221 Àfrica  
MT  7231 geografia econòmica  
MT  7236 geografia política  
BT1  Corn d’Àfrica  

BT2  Àfrica oriental  
BT3  Àfrica subsahariana  

BT1  país del CUEA  
BT1  països de l’ACP  
BT1  països de la Lliga Àrab  

somnífer  
USE  tranquil·litzant (2841) 
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sondeig  
SN  Estudi d’una mostra representativa d’una pobla-

ció, per determinar-ne les característiques.  
MT  1631 anàlisi econòmica  
UF  enquesta per sondeig  
BT1  estadística  
NT1  mostreig  
RT  sondeig d’opinió  

sondeig d’opinió  
MT  2821 marc social  
UF  enquesta de l’opinió pública  
UF  enquesta per telèfon  
UF  Gallup  
BT1  anàlisi sociològica  
RT  intenció de vot  
RT  sondeig  

sondeig, enquesta per  
USE  sondeig (1631) 

sonor, llibre  
USE  mitjans per a discapacitats (2826) 

sonor, nivell — (5216) 

sonora, contaminació  
USE  contaminació acústica (5216) 

*Sora  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Osona  

*sord  
*USE  discapacitat físic (2826) 

sordmud  
USE  discapacitat físic (2826) 

sordmuts, col·legi de  
USE  educació especial (3211) 

sords, col·legi per a nens  
USE  educació especial (3211) 

*Sòria  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*BT1  Castella i Lleó  

*BT2  regions d’Espanya  

*Soriguera  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Pallars Sobirà  

soroll  
SN  L’utilitzarem per a les pertorbacions acústiques 

originades per una font identificada, com ara un 
vehicle, una màquina, una discoteca, una auto-
pista o un aeroport.  

MT  5216 deterioració del medi ambient  
UF  pertorbació acústica  
BT1  agent nociu  
NT1  nivell sonor  
RT  acústica  

RT  aeroport  
RT  aïllament acústic  
RT  contaminació acústica  
RT  protecció contra el soroll  

soroll, lluita contra el  
USE  protecció contra el soroll (5206) 

soroll, protecció contra el — (5206) 

*Sort  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Pallars Sobirà  

sortides, anàlisi d’entrades i  
USE  anàlisi input-output (1631) 

sosa, carbonat de  
USE  sal química (6811) 

*Soses  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Segrià  

sostenible, agricultura — (5606) 

Sostenible, Comissió sobre el Desenvolupament  
USE  comissió tècnica ONU (7606) 

sostenible, desenvolupament — (1606) 

sostenible, mobilitat — (4806) 

sostenible, silvicultura — (5636) 

sostenible, transport  
USE  mobilitat sostenible (4806) 

sosteniment comunitari  
USE  ajuda comunitària (1606) 

sosteniment del mercat  
MT  2006 política comercial  
BT1  intervenció en el mercat  

BT2  política comercial  
NT1  compra d’intervenció  
NT1  estoc conjuntural  
NT1  estoc d’intervenció  
NT1  retirada del mercat  

sosteniment dels preus  
MT  2451 preus  
BT1  política de preus  
RT  sosteniment dels preus agraris  

sosteniment dels preus agraris  
MT  5606 política agrària  
BT1  política monetària agrícola  

BT2  política agrària comuna  
RT  política de suport  
RT  preu agrari  
RT  preu d’intervenció  
RT  preu mínim garantit  
RT  sosteniment dels preus  

sosteniment, política de  
USE  política de suport (1606) 

sosteniment, preu de — (2451) 

sosteniment, tarifa de — (4806) 

sostre, persona sense — (2826) 

sostre quantitatiu  
USE  restricció quantitativa (2021) 

soterrament de residus  
USE  emmagatzematge subterrani de residus 

(5206) 

sou  
USE  salari (4421) 

sou, permís sense — (4416) 

sous i de salaris, embargament de  
USE  embargament de béns (1221) 

Soviètica, antiga Unió  
USE  URSS (7236) 

Soviètica, Unió  
USE  URSS (7236) 

Soviètiques, Unió de Repúbliques Socialistes  
USE  URSS (7236) 

sovkhoz  
USE  granja col·lectiva (5616) 

*Space Agency, European   
*USE  Agència Espacial Europea (7611) 

spam  
USE  publicitat electrònica no sol·licitada (2031) 

(SPG), sistema de preferències generalitzades  
USE  preferències generalitzades (2006) 

SPC  
USE  Secretaria de la Comunitat del Pacífic (7616) 

Spodnjeposavska  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions d’Eslovènia  

sponsoring  
USE  patrocini (2031) 

Sri Lanka  
MT  7226 Àsia-Oceania  
MT  7231 geografia econòmica  
UF  Ceilan  
UF  República Socialista Democràtica de Sri Lanka  
BT1  Àsia del Sud  
BT1  països de la SAARC  

Sri Lanka, República Socialista Democràtica de  
USE  Sri Lanka (7226+7231) 

SRL  
USE  societat de responsabilitat limitada (4016) 

Stabex  
SN  Sistema de préstecs o subvencions concedits als 

estats ACP per evitar els efectes de la fluctuació 
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del mercat i dels riscos de producció en llurs in-
gressos per exportació de productes agrícoles.  

MT  1016 construcció europea  
UF  estabilització dels ingressos d’exportació  
UF  Sistema d’estabilització dels ingressos d’ex-

portació  
UF  transferència Stabex  
BT1  Conveni de Lomé  

BT2  conveni ACP-CE  
BT3  acord d’associació CE  

BT4  acord CE  
BT5  relacions de la Unió Europea  

RT  ingrés per exportacions  
RT  producte agrícola  

Stabex, transferència  
USE  Stabex (1016) 

Standards Institute, European Telecomunications  
USE  ETSI (7611) 

Stara Zagora, regió de — (7211) 

START, acord — (0816) 

START, negociacions  
USE  acord START (0816) 

start-up  
USE  empresa naixent (4011) 

Steiermark  
USE  Estíria (7211) 

(STOA), avaluació de les opcions científiques i 
tecnològiques  
USE  avaluació tecnològica (6411) 

Storkoebenhavn  
USE  Hovedstaden (7211) 

Storstrøm  
USE  Sjælland (7211) 

Stream, Gulf  
USE  oceà Atlàntic (5211) 

subalimentació  
USE  desnutrició (2841) 

Subcarpàcia, voivodat de — (7211) 

subcomissió parlamentària  
USE  comissió parlamentària (0421) 

subcontractació  
MT  6406 producció  
BT1  organització de la producció  

BT2  política de producció  
NT1  subcontractació externa  

subcontractació externa  
SN  Tipus de subcontractació. L’externalització en 

una empresa consisteix a fer que el prestatari 
exterior faci una activitat que fins aleshores feia 
la mateixa empresa.  

MT  6406 producció  
UF  externalització  
BT1  subcontractació  

BT2  organització de la producció  
BT3  política de producció  

RT  política de l’empresa  

subcultura  
USE  diferència cultural (2831) 

*subdelegació del govern de l’estat  
*MT  0436 poder executiu i administració pública  
*UF  *govern civil  
*UF  *governador civil  
*BT1  *delegació del govern de l’estat  

*BT2  desconcentració  
*BT3  organització administrativa  

subdesenvolupada, regió  
USE  regió desfavorida (1616) 

subdesenvolupament  
MT  1611 creixement econòmic  
BT1  desenvolupament econòmic  
NT1  obstacle al desenvolupament  
RT  política de desenvolupament  

subdesenvolupat, país  
USE  país menys desenvolupat (1611) 

súbdit  
USE  ciutadà (1231) 

subdivisió regional  
USE  entitat regional (0436) 

subdivisió territorial  
USE  entitat territorial (0436) 

subhasta  
USE  licitació (2006) 

subhasta, concurs  
USE  licitació (2006) 

subhasta pública  
USE  licitació (2006) 

subhasta, venda en — (2031) 

*Subirats  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Penedès  

submarí  
MT  0821 defensa  
BT1  força naval  

BT2  armament  

submarí, recurs mineral — (5211) 

submergida, economia — (1621) 

subministrament  
USE  lliurament (2036) 

subministrament d’aigua  
MT  2846 urbanisme i construcció  
UF  abastament d’aigua  
BT1  infraestructura urbana  

BT2  urbanisme  
RT  ordenació hidràulica  
RT  recurs hidràulic  

subministrament d’armes  
MT  0821 defensa  
UF  lliurament d’armes  
BT1  política d’armament  

subministrament d’energia elèctrica  
MT  2846 urbanisme i construcció  
UF  distribució d’energia elèctrica  
UF  subministrament de corrent  
BT1  infraestructura urbana  

BT2  urbanisme  
RT  distribució d’energia  
RT  energia elèctrica  

subministrament de corrent  
USE  subministrament d’energia elèctrica (2846) 

subministrament de documents  
MT  3221 documentació  
UF  comunicació de documents  
UF  comunicació de textos  
UF  préstec de documents  
UF  transmissió de documents  
BT1  documentació  
RT  document  
RT  reproducció de documents  

subministrament de gas  
MT  2846 urbanisme i construcció  
BT1  infraestructura urbana  

BT2  urbanisme  
RT  distribució d’energia  
RT  gas  
*RT  gas natural  
*RT  recurs energètic  

subministrament energètic  
USE  proveïment energètic (6606) 

subministraments, contracte de — (2006) 

subministraments, contracte públic de  
USE  contracte de subministraments (2006) 

subministraments, Directiva de  
USE  contracte de subministraments (2006) 

submissió a tutela  
USE  tutela (2806) 

subocupació  
USE  atur parcial (4406) 

subpoblació  
MT  2816 demografia i població  
BT1  dinàmica de la població  
RT  densitat de població  
RT  migració rural  
RT  regió rural  

subproducte  
MT  6806 política i estructura industrials  
BT1  producció industrial  
RT  subproducte agrícola  
RT  subproducte de la llet  
RT  subproducte metàl·lic  

subproducte agrícola  
MT  5631 activitat agropecuària  
BT1  producte agrícola  
RT  producte d’origen animal  
RT  subproducte  
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subproducte de la llet  
MT  6016 productes agraris transformats  
UF  babeurre  
UF  caseïna  
UF  lactosèrum  
UF  llet batuda  
UF  producte derivat de la llet  
UF  serigot  
UF  sèrum de llet  
UF  sèrum en pols  
UF  xerigot  
BT1  producte lacti  
RT  lactosa  
RT  proteïna de la llet  
RT  subproducte  

subproducte metàl·lic  
MT  6816 metal·lúrgia i siderúrgia  
UF  escòria  
UF  subproducte metal·lúrgic  
BT1  indústria metal·lúrgica  
RT  residu industrial  
RT  subproducte  

subproducte metal·lúrgic  
USE  subproducte metàl·lic (6816) 

subproletariat  
MT  2821 marc social  
BT1  classe social  

BT2  estructura social  
RT  ajuda a les persones necessitades  
RT  pobresa  

subrogada, mare — (2806) 

subrogada, maternitat  
USE  mare subrogada (2806) 

subsahariana, Àfrica — (7221) 

subsidi d’atur  
USE  assegurança de desocupació (2836) 

subsidi d’educació  
USE  assignació per a estudis (3216) 

subsidi d’instal·lació  
SN  Ajuda als joves agricultors que s’estableixen per 

primera vegada.  
MT  5611 producció i estructures agràries  
UF  ajuda per a la instal·lació  
BT1  política d’estructuració agrària  
RT  jove agricultor  
RT  reconversió productiva  

subsidi d’invalidesa  
USE  assegurança d’invalidesa (2836) 

subsidi de desocupació  
USE  assegurança de desocupació (2836) 

subsidi de malaltia  
USE  assegurança de malaltia (2836) 

subsidi de maternitat  
USE  prestació per maternitat (2836) 

subsidi de secretariat  
MT  0421 parlament  
UF  assignació de secretariat  

UF  indemnització de secretariat  
BT1  parlamentari  

subsidi de vellesa  
USE  pensió de jubilació (2836) 

subsidi familiar  
USE  prestació familiar (2836) 

subsidi familiar per fills  
USE  prestació familiar (2836) 

subsidi per defunció  
USE  indemnització per traspàs (2836) 

subsidi per permís parental  
USE  assignació per permís parental (2836) 

subsidiari de les Nacions Unides, òrgan — 
(7606) 

subsidiarietat, principi de — (1011) 

subsistència, agricultura de — (5616) 

subsistència, economia de — (1621) 

subsistència, ingrés mínim de — (2826) 

substància adhesiva  
USE  adhesiu (6811) 

substància cancerígena  
MT  5216 deterioració del medi ambient  
UF  agent carcinogen  
UF  substància carcinògena  
BT1  substància perillosa  

BT2  agent nociu  
RT  amiant  
RT  càncer  
RT  legislació alimentària  

substància carcinògena  
USE  substància cancerígena (5216) 

substància contaminant  
USE  contaminant (5216) 

substància grassa vegetal  
USE  greix vegetal (6016) 

substància inflamable  
USE  producte inflamable (5216) 

substància narcòtica  
USE  estupefaent (2841) 

substància nociva  
USE  substància tòxica (5216) 

substància perillosa  
MT  5216 deterioració del medi ambient  
UF  producte perillós  
BT1  agent nociu  
NT1  producte inflamable  
NT1  substància cancerígena  
NT1  substància tòxica  
RT  emmagatzematge  
RT  explosiu  
RT  residus perillosos  
RT  risc sanitari  

RT  seguretat del transport  
RT  transport de mercaderies perilloses  

substància psicotròpica  
MT  2841 sanitat  
BT1  producte farmacèutic  

BT2  indústria farmacèutica  
NT1  estimulant  
NT1  estupefaent  
NT1  tranquil·litzant  
RT  toxicomania  

substància química  
USE  producte químic (6811) 

substància radioactiva  
USE  matèria radioactiva (6621) 

substància tòxica  
MT  5216 deterioració del medi ambient  
UF  dioxina  
UF  emanació tòxica  
UF  producte tòxic  
UF  substància nociva  
UF  toxicitat  
BT1  substància perillosa  

BT2  agent nociu  
RT  emmagatzematge  
RT  intoxicació alimentària  
RT  medicament  
RT  medicament veterinari  
RT  plaguicida  
RT  seguretat del producte  
RT  toxicologia  

Substàncies i Preparats Químics, Agència 
Europea de — (1006) 

substàncies perilloses, transport de  
USE  transport de mercaderies perilloses (4811) 

substitució de les importacions  
MT  2006 política comercial  
BT1  política d’importació  

substitució de recursos  
MT  5206 política del medi ambient  
BT1  gestió de recursos  

BT2  política de medi ambient  

substitució, producció agrícola de  
USE  producció agrícola alternativa (5611) 

substitució, producte de  
USE  producte substitutiu (6806) 

substitut  
MT  0421 parlament  
BT1  parlamentari  

substitutiu, carburant  
USE  combustible substitutiu (6606) 

substitutiu, combustible — (6606) 

substitutiu, producte — (6806) 

substitutiu, servei  
USE  servei civil (0821) 

substitutiva, energia  
USE  energia neta (6626) 



603 sucre, refinació del — (6036) 

substitutòria, pena — (1216) 

substitutòria, prestació social  
USE  servei civil (0821) 

subterrani de deixalles, emmagatzematge  
USE  emmagatzematge subterrani de residus 

(5206) 

subterrani de residus, emmagatzematge — 
(5206) 

subterrani, transport — (4811) 

subterrània, aigua — (5211) 

subterrània, contaminació  
USE  contaminació del sòl (5216) 

subterrània, economia  
USE  economia submergida (1621) 

subterrània, explotació  
USE  explotació minera (6611) 

subterrània, literatura  
USE  literatura grisa (3221) 

subtropical, zona — (5211) 

suburbà, transport — (4811) 

suburbana, zona — (2846) 

suburbi  
USE  zona suburbana (2846) 

subvenció  
USE  suport econòmic (1606) 

subvenció a empreses  
USE  ajuda a les empreses (1606) 

subvenció a l’exportació  
MT  2006 política comercial  
BT1  finançament de les exportacions  

BT2  política d’exportació  
RT  ajuda a l’exportació  

subvenció autonòmica  
USE  ajuda pública (1606) 

subvenció complementària de productes  
SN  Permet mantenir els preus relativament baixos, 

bo i garantint una determinada renda als pro-
ductors.  

MT  5606 política agrària  
BT1  organització comuna de mercat  

BT2  política agrària comuna  
RT  producte agrícola  
RT  taxa d’autoabastament  

subvenció de l’ocupació  
USE  ajuda a l’ocupació (1606) 

subvenció estatal  
USE  ajuda pública (1606) 

subvenció per a estudis  
USE  assignació per a estudis (3216) 

subvenció, procediment per  
USE  procediment antisubvenció (4031) 

subvenció pública  
USE  ajuda pública (1606) 

*subvencionat, ensenyament privat   
*USE  *ensenyament concertat (3211) 

subvencions, concessió de  
USE  suport econòmic (1606) 

subvencions, reemborsament de  
USE  reemborsament d’ajudes (1606) 

suc d’hortalisses  
MT  6021 begudes i sucres  
BT1  beguda no alcohòlica  

BT2  beguda  
RT  hortalissa  
RT  producte a base d’hortalisses  

suc de fruita  
MT  6021 begudes i sucres  
UF  concentrat de suc de fruita  
BT1  beguda no alcohòlica  

BT2  beguda  
RT  fruit  
RT  producte a base de fruita  

suc de fruita, concentrat de  
USE  suc de fruita (6021) 

succedani d’aliment  
MT  6026 productes alimentaris  
UF  sacarina  
UF  succedani del sucre  
BT1  producte alimentari complex  
RT  edulcorant  
RT  producte substitutiu  

succedani de cereals  
MT  5631 activitat agropecuària  
UF  farina animal  
BT1  aliment per al bestiar  

BT2  alimentació animal  
RT  producte d’origen animal  

succedani del sucre  
USE  succedani d’aliment (6026) 

successió  
USE  herència (1211) 

successió d’estats  
MT  1231 dret internacional  
BT1  dret internacional públic  

successió de l’explotació agrària  
MT  5611 producció i estructures agràries  
UF  continuació de l’activitat agrària  
BT1  política d’estructuració agrària  
RT  explotació agrària  
RT  explotació agrària familiar  
RT  propietat rústica  

successions hereditàries, impost sobre  
USE  impost sobre transmissions patrimonials 

(2446) 

successions i donacions, impost de  
USE  impost sobre transmissions patrimonials 

(2446) 

successions, impost sobre  
USE  impost sobre transmissions patrimonials 

(2446) 

successori, dret — (1211) 

Suceava  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  Romania del Nord-est  

BT2  regions de Romania  

sucre  
MT  6021 begudes i sucres  
UF  fructosa  
NT1  glucosa  
NT1  isoglucosa  
NT1  lactosa  
NT1  sacarosa  
NT1  sucre blanc  
NT1  sucre de canya  
NT1  sucre de remolatxa  
NT1  sucre semirefinat  
RT  coresponsabilitat dels productors  
RT  cotització sucre  
RT  edulcorant  
RT  indústria sucrera  
RT  Protocol del sucre  
RT  preu mixt  
RT  producte a base de sucre  
RT  producte de confiteria  

sucre blanc  
MT  6021 begudes i sucres  
UF  sucre refinat  
BT1  sucre  
RT  refinació del sucre  

sucre, canya de — (6006) 

sucre, cotització — (1021) 

sucre de canya  
MT  6021 begudes i sucres  
BT1  sucre  
RT  canya de sucre  

sucre de llet  
USE  lactosa (6021) 

sucre de remolatxa  
MT  6021 begudes i sucres  
BT1  sucre  
RT  remolatxa sucrera  

sucre en brut  
USE  sucre semirefinat (6021) 

sucre, fàbrica de  
USE  indústria sucrera (6031) 

sucre, producte a base de — (6026) 

sucre, Protocol del — (2021) 

sucre, refinació del — (6036) 

sucre refinat  
USE  sucre blanc (6021) 
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sucre, refineria de  
USE  indústria sucrera (6031) 

sucre semirefinat  
MT  6021 begudes i sucres  
UF  sucre en brut  
BT1  sucre  

sucre, succedani del  
USE  succedani d’aliment (6026) 

sucrera  
USE  indústria sucrera (6031) 

*sucrera, bleda-rave   
*USE  remolatxa sucrera (6006) 

sucrera, indústria — (6031) 

sucrera, remolatxa — (6006) 

*sucreria  
*USE  indústria sucrera (6031) 

sucursal  
MT  4006 organització de l’empresa  
BT1  establiment  

BT2  estructura de l’empresa  

sucursals, cadena de  
USE  cadena comercial (2036) 

Sud (ACRAS), Associació de cooperació regio-
nal de l’Àsia del  
USE  Associació de l’Àsia del Sud de cooperació re-

gional (7616) 

Sud, Àfrica del  
USE  Sud-àfrica (7221+7231) 

Sud, Amèrica del — (7216) 

Sud, Àsia del — (7226) 

Sud, Comissió del Pacífic  
USE  Secretaria de la Comunitat del Pacífic (7616) 

Sud, Corea del — (7226+7231) 

Sud de cooperació regional, Associació de 
l’Àsia del — (7616) 

*Sud de Finlàndia  
*USE  Finlàndia Meridional (7211) 

Sud de Suècia  
USE  Suècia Meridional (7211) 

Sud, Dinamarca del  
USE  Syddanmark (7211) 

Sud, Europa del  
USE  Europa meridional (7206) 

Sud, Fòrum del Pacífic  
USE  Fòrum de les illes del Pacífic (7616) 

Sud, Geòrgia del  
USE  Falkland (7241) 

Sud, Iemen del  
USE  Iemen (7226+7231+7236) 

Sud, illes Sandwich del  
USE  Falkland (7241) 

Sud, Jutlàndia del  
USE  Syddanmark (7211) 

Sud, Mercat Comú de l’Amèrica del  
USE  Mercosur (7616) 

sud, mercat comú del  
USE  Mercosur (7616) 

Sud, país d’Àsia del  
USE  Àsia del Sud (7226) 

Sud, pol  
USE  Antàrtida (5211) 

Sud, Rhodèsia del  
USE  Zimbabwe (7221+7231) 

Sud-àfrica  
MT  7221 Àfrica  
MT  7231 geografia econòmica  
UF  Àfrica del Sud  
UF  Ciskei  
UF  República de Sud-àfrica  
UF  república sud-africana  
UF  Transkei  
BT1  Àfrica meridional  

BT2  Àfrica subsahariana  
BT1  països de l’ACP  

Sud-àfrica, República de  
USE  Sud-àfrica (7221+7231) 

sud-africana, república  
USE  Sud-àfrica (7221+7231) 

Sud-est, Àsia del  
USE  Sud-est asiàtic (7226) 

Sud-est asiàtic  
MT  7226 Àsia-Oceania  
UF  Àsia del Sud-est  
UF  país d’Àsia del Sud-est  
*UF  *Sud-est d’Àsia  
NT1  Brunei  
NT1  Cambodja  
NT1  Filipines  
NT1  Indonèsia  

NT2  Bali  
NT2  Borneo  
NT2  Irian Jaya  
NT2  Java  
NT2  Moluques  
NT2  Sulawesi  
NT2  Sumatra  
NT2  Timor  

NT1  Laos  
NT1  Malàisia  
NT1  Myanmar  
NT1  Singapur  
NT1  Tailàndia  
NT1  Timor Oriental  
NT1  Vietnam  

Sud-est Asiàtic, Associació de Nacions del  
USE  ASEAN (7616) 

Sud-est, Associació de Nacions d’Àsia del  
USE  ASEAN (7616) 

Sud-est d’Anglaterra  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  Anglaterra  

BT2  regions de la Gran Bretanya  

*Sud-est d’Àsia  
*USE  Sud-est asiàtic (7226) 

Sud-est d’Àsia (ASA), Associació del  
USE  ASEAN (7616) 

Sud-est, Organització del Tractat de l’Àsia del  
USE  OTASE (7616+7621) 

Sud-est, país d’Àsia del  
USE  Sud-est asiàtic (7226) 

Sud-est, Romania del — (7211) 

Sud-Muntènia, Romania del — (7211) 

Sud-oest, Àfrica del  
USE  Namíbia (7221+7231) 

Sud-oest d’Anglaterra  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  Anglaterra  

BT2  regions de la Gran Bretanya  

Sud-oest Oltènia, Romania del — (7211) 

sud-oriental, Eslovènia — (7211) 

*sud-orientals, comarques   
*USE  *àmbit del Camp de Tarragona (1606) 

Sud-Sud, cooperació — (0811) 

Sud-Sud, diàleg  
USE  cooperació Sud-Sud (0811) 

Sud-Sud, relació  
USE  cooperació Sud-Sud (0811) 

Sudan  
MT  7221 Àfrica  
MT  7231 geografia econòmica  
MT  7236 geografia política  
UF  República del Sudan  
BT1  Àfrica oriental  

BT2  Àfrica subsahariana  
BT1  país del CUEA  
BT1  països de l’ACP  
BT1  països de la Lliga Àrab  

Sudan, República del  
USE  Sudan (7221+7231+7236) 

*Sudanell  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Segrià  

Suècia  
MT  7206 Europa  
MT  7231 geografia econòmica  
MT  7236 geografia política  
UF  Regne de Suècia  
BT1  Europa del Nord  
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BT1  estat membre UE  
BT1  països de l’OCDE  
BT1  països del Consell d’Europa  
BT1  països del Consell Nòrdic  
RT  regions de Suècia  

Suècia, Centre-Est de — (7211) 

Suècia, Centre-Nord de — (7211) 

Suècia Meridional  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
UF  Sud de Suècia  
*UF  *Sydsverige  
BT1  regions de Suècia  
NT1  Blekinge  
NT1  Escània  

Suècia, Oest de — (7211) 

Suècia, regions de — (7211) 

Suècia, Regne de  
USE  Suècia (7206+7231+7236) 

Suècia, Sud de  
USE  Suècia Meridional (7211) 

*Suert, el, Pont de  — (7211+9999) 

Suez, canal de — (4821) 

Suez, zona del canal de  
USE  canal de Suez (4821) 

sufragi actiu, dret de  
USE  dret de vot (1236) 

sufragi directe  
USE  sufragi universal (0416) 

sufragi indirecte  
MT  0416 procediment electoral i sistema de votació  
BT1  sistema electoral  
NT1  eleccions primàries  

sufragi passiu, dret de  
USE  elegibilitat (1236) 

sufragi universal  
MT  0416 procediment electoral i sistema de votació  
UF  elecció directa  
UF  sufragi directe  
BT1  sistema electoral  
RT  cambra d’elecció directa  
RT  Parlament Europeu  

suïcidi  
MT  2826 vida social  
BT1  problema social  
RT  eutanàsia  
RT  lliure disposició de la pròpia persona  
RT  mort  
RT  mortalitat  

suïcidi, dret al  
USE  lliure disposició de la pròpia persona (1236) 

Suïssa  
MT  7206 Europa  
MT  7231 geografia econòmica  
MT  7236 geografia política  

UF  Confederació Helvètica  
BT1  Europa occidental  
BT1  països de l’AELC  
BT1  països de l’OCDE  
BT1  països del Consell d’Europa  

Sulawesi  
MT  7226 Àsia-Oceania  
MT  7231 geografia econòmica  
UF  Cèlebes  

BT2  Sud-est asiàtic  
BT1  Indonèsia  

BT2  país de l’APEC  
BT2  països de l’OPEP  
BT2  països de l’ASEAN  

sulfat  
USE  sal química (6811) 

sulfúric, àcid  
USE  àcid inorgànic (6811) 

sulfurós, anhídrid  
USE  anhídrid (6811) 

sumari  
USE  instrucció del sumari (1221) 

sumari, instrucció del — (1221) 

sumari, secret de  
USE  instrucció del sumari (1221) 

sumaris, butlletí de  
USE  bibliografia (3221) 

Sumatra  
MT  7226 Àsia-Oceania  
MT  7231 geografia econòmica  

BT2  Sud-est asiàtic  
BT1  Indonèsia  

BT2  país de l’APEC  
BT2  països de l’OPEP  
BT2  països de l’ASEAN  

Šumen, regió de — (7211) 

*Sunyer  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Segrià  

súper, gasolina  
USE  gasolina (6616) 

superàvit de la balança de pagaments  
USE  balança deficitària (2406) 

superconductor, aliatge — (6411) 

superdotats, educació per a  
USE  educació especial (3211) 

superficial, aigua — (5211) 

superfície (RPUS), règim de pagament únic per  
USE  règim de pagament únic (5606) 

superfície agrícola  
USE  superfície d’explotació (5616) 

superfície agrícola cultivable  
USE  superfície agrícola utilitzada (5616) 

superfície agrícola cultivada  
USE  superfície agrícola utilitzada (5616) 

superfície agrícola utilitzada  
MT  5616 sistema d’explotació agrària  
UF  superfície agrícola cultivable  
UF  superfície agrícola cultivada  
UF  superfície cultivada  
UF  superfície llaurada  
UF  superfície plantada  
UF  superfície sembrada  
BT1  superfície d’explotació  

BT2  explotació agrària  
RT  superfície de pastura  
RT  utilització de les terres  

superfície, aigua de  
USE  aigua superficial (5211) 

superfície arbrada  
MT  5636 forest  
UF  superfície forestal  
UF  zona forestal  
BT1  política forestal  
RT  forest  
RT  superfície de pastura  
RT  utilització de les terres  

superfície cultivada  
USE  superfície agrícola utilitzada (5616) 

superfície d’explotació  
MT  5616 sistema d’explotació agrària  
UF  dimensió de l’explotació  
UF  superfície agrícola  
BT1  explotació agrària  
NT1  explotació gran  
NT1  explotació mitjana  
NT1  explotació petita  
NT1  parcel·la  
NT1  superfície agrícola utilitzada  
NT1  superfície principal  
RT  assignació de terres  
RT  propietat rústica  
RT  utilització de les terres  

superfície de pastura  
MT  5621 explotació agrícola del sòl  
UF  pastura  
UF  prats  
BT1  utilització de les terres  
RT  cria de bestiar  
RT  farratge  
RT  pasturatge  
RT  superfície agrícola utilitzada  
RT  superfície arbrada  

superfície forestal  
USE  superfície arbrada (5636) 

superfície llaurada  
USE  superfície agrícola utilitzada (5616) 

superfície plantada  
USE  superfície agrícola utilitzada (5616) 
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superfície principal  
MT  5616 sistema d’explotació agrària  
BT1  superfície d’explotació  

BT2  explotació agrària  

superfície sembrada  
USE  superfície agrícola utilitzada (5616) 

superfície, transport de — (4811) 

supergenerador, reactor  
USE  reactor regenerador (6621) 

superior de justícia de la comunitat autònoma, 
tribunal  
USE  jurisdicció superior (1226) 

superior, ensenyament — (3211) 

superior, escola  
USE  ensenyament superior (3211) 

superior, escola tècnica  
USE  ensenyament superior (3211) 

Superior i Investigació (CDESR), Comitè Direc-
tor d’Ensenyament  
USE  Consell de Cooperació Cultural (7611) 

superior, institut d’ensenyament  
USE  ensenyament superior (3211) 

superior, jurisdicció — (1226) 

superior, quadre — (4411) 

superior, tècnic  
USE  enginyer (6806) 

superior, vi de qualitat — (6021) 

supermercat  
USE  gran magatzem (2036) 

superpoblació  
MT  2816 demografia i població  
UF  pressió demogràfica  
BT1  dinàmica de la població  
RT  densitat de població  

supervisió de medicaments  
USE  farmacovigilància (2841) 

supervisor  
MT  4411 mercat laboral  
UF  cap d’equip  
UF  cap de taller  
UF  capatàs  
UF  contramestre  
UF  mestre de taller  
BT1  categoria socioprofessional  

supervisor europeu de protecció de dades  
MT  1006 institucions de la Unió Europea i funció 

pública europea  
UF  EDPS  
UF  SEPD  
BT1  òrgan comunitari  
RT  dades personals  
RT  protecció de dades  

supervivents, prestació als — (2836) 

suplementari, pressupost — (2441) 

*suport a la tasca docent  
*USE  *servei educatiu (3216) 

*suport als centres d’ensenyament  
*USE  *servei educatiu (3216) 

suport comunitari, reemborsament del  
USE  reemborsament d’ajudes (1606) 

suport d’enregistrament  
MT  3226 comunicació  
BT1  material audiovisual  
NT1  suport magnètic  
NT1  suport òptic  
RT  indústria audiovisual  

suport d’informació  
MT  3231 informació i tractament de la informació  
BT1  informació  
RT  accés a la informació  
RT  document  
RT  indústria informàtica  

suport econòmic  
MT  1606 política econòmica  
UF  concessió de subvencions  
UF  subvenció  
NT1  ajuda a l’exportació  
NT1  ajuda a l’ocupació  
NT1  ajuda a la comercialització  
NT1  ajuda a la indústria  
NT1  ajuda a la inversió  
NT1  ajuda a la modernització  
NT1  ajuda a la producció  
NT1  ajuda a la reconversió  
NT1  ajuda a la reestructuració  
NT1  ajuda a les empreses  
NT1  ajuda comunitària  

NT2  ajuda CECA  
NT1  ajuda pública  
NT1  ajuda regional  
NT1  ajuda sectorial  
NT1  reemborsament d’ajudes  
RT  ajuda econòmica  
RT  política de suport  

suport enregistrat  
MT  3226 comunicació  
UF  enregistrament  
BT1  material audiovisual  
NT1  casset d’àudio  
NT1  disc  
NT1  videocasset  
NT1  videodisc  
RT  indústria audiovisual  

suport escolar  
USE  endarreriment escolar (3216) 

suport financer a curt termini  
USE  suport monetari (2406) 

suport físic informàtic  
USE  equip informàtic (3236) 

suport lògic informàtic  
USE  software (3236) 

suport magnètic  
MT  3226 comunicació  
UF  casset verge  
UF  cinta magnètica  
UF  cinta verge  
UF  disc magnètic  
UF  disquet  
BT1  suport d’enregistrament  

BT2  material audiovisual  
RT  lector de discos  

suport, marc comunitari de — (1616) 

suport, mecanisme de — (2406) 

suport monetari  
SN  Finançament comunitari a curt termini per 

afrontar necessitats derivades d’un dèficit tem-
poral de la balança de pagaments.  

MT  2406 relacions monetàries  
UF  suport financer a curt termini  
UF  suport monetari a curt termini  
BT1  mecanisme de suport  

BT2  sistema monetari europeu  
RT  finançament comunitari  

suport monetari a curt termini  
USE  suport monetari (2406) 

suport òptic  
MT  3226 comunicació  
UF  CD-ROM  
UF  DVD-ROM  
UF  disc òptic  
UF  disc òptic digital  
BT1  suport d’enregistrament  

BT2  material audiovisual  
RT  lector de discos  

suport, política de — (1606) 

supranacionalitat  
MT  1231 dret internacional  
BT1  dret internacional públic  

suprem, tribunal  
USE  jurisdicció superior (1226) 

supressió d’obstacles arquitectònics  
USE  mitjans per a discapacitats (2826) 

supressió d’ocupació  
MT  4406 ocupació  
UF  pèrdua de feina  
UF  reducció del personal  
UF  regulació d’ocupació  
BT1  cessament d’ocupació  
RT  reestructuració industrial  

supressió de barreres arquitectòniques  
USE  mitjans per a discapacitats (2826) 

supressió de l’aranzel duaner  
USE  supressió dels drets de duana (2011) 

supressió de les restriccions  
USE  alliberament dels intercanvis (2021) 

supressió dels drets de duana  
MT  2011 política aranzelària  
UF  supressió de l’aranzel duaner  
BT1  política aranzelària  
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*Súria  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Bages  

surimi  
USE  producte a base de peix (6026) 

Surinam  
MT  7216 Amèrica  
MT  7231 geografia econòmica  
MT  7236 geografia política  
UF  Guaiana Holandesa  
UF  República de Surinam  
BT1  Amèrica del Sud  

BT2  Amèrica Llatina  
BT1  països de l’ACP  
BT1  països del SELA  
BT1  països del Caricom  
BT1  països de l’OEA  

Surinam, República de  
USE  Surinam (7216+7231+7236) 

suro  
MT  6836 indústria de la fusta  
BT1  producte de fusta  

BT2  indústria de la fusta  

*Susanna, Santa  — (7211+9999) 

suspensió d’hostilitats  
USE  alto el foc (0816) 

suspensió d’una organització internacional  
USE  exclusió d’una organització internacional 

(0806) 

suspensió de l’ajuda  
MT  0811 política de cooperació  
BT1  règim d’ajudes  

BT2  política d’ajudes  

suspensió de l’aranzel duaner  
USE  suspensió dels drets de duana (2011) 

suspensió de la pena  
MT  1216 dret penal  
UF  condemna condicional  
UF  remissió condicional  
BT1  execució de la pena  

BT2  sanció penal  

suspensió de les importacions  
USE  restricció de les importacions (2021) 

suspensió de pagaments  
MT  4006 organització de l’empresa  
BT1  vida de l’empresa  
NT1  arranjament judicial  

suspensió dels drets de duana  
MT  2011 política aranzelària  
UF  desarmament aranzelari  
UF  suspensió de l’aranzel duaner  
BT1  política aranzelària  

suspensiu, règim duaner — (2011) 

*Susqueda  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Selva  

sustentador de la família  
MT  2806 família  
BT1  família  

swap  
USE  crèdit creuat (2406) 

swap, acord de  
USE  crèdit creuat (2406) 

swap, crèdit  
USE  crèdit creuat (2406) 

swap, operació de  
USE  crèdit creuat (2406) 

Swazilàndia  
MT  7221 Àfrica  
MT  7231 geografia econòmica  
UF  Regne de Swazilàndia  
BT1  Àfrica meridional  

BT2  Àfrica subsahariana  
BT1  països de l’ACP  

Swazilàndia, Regne de  
USE  Swazilàndia (7221+7231) 

Syddanmark  
SN  Creada l’1 de gener del 2007, la regió agrupa els 

antics districtes de Fyns (Fiònia), Ribe i Søn-
derjylland (Jutlàndia Meridional) i també una 
part del districte de Vejle.  

MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
UF  Dinamarca del Sud  
UF  Dinamarca Meridional  
UF  Fiònia  
UF  Jutlàndia del Sud  
UF  Jutlàndia Meridional  
UF  Ribe  
BT1  regions de Dinamarca  

*Sydsverige  
*USE  Suècia Meridional (7211) 

Sysmin  
MT  1016 construcció europea  
UF  Sistema d’ajuda als productes miners  
BT1  Conveni de Lomé  

BT2  conveni ACP-CE  
BT3  acord d’associació CE  

BT4  acord CE  
BT5  relacions de la Unió Europea  

RT  producte miner  

system, management information  
USE  sistema d’informació per a la gestió (4021) 

tabac  
MT  6006 productes d’origen vegetal  
BT1  planta industrial  
RT  indústria del tabac  
RT  tabaquisme  

tabac, indústria del — (6031) 

tabac, lluita contra el  
USE  tabaquisme (2826) 

tabaquisme  
MT  2826 vida social  
UF  lluita antitabac  
UF  lluita contra el tabac  
UF  lluita contra el tabaquisme  
BT1  problema social  
RT  tabac  

tabaquisme, lluita contra el  
USE  tabaquisme (2826) 

(TAC), total admissible de captures  
USE  captura autoritzada (5641) 

tacògraf  
USE  reglamentació de la velocitat (4806) 

tàctica, arma  
USE  arma nuclear tàctica (0821) 

tàctica, arma nuclear — (0821) 

Tadjikistan  
MT  7226 Àsia-Oceania  
MT  7236 geografia política  
UF  República de Tadjikistan  
BT1  Àsia Central  
BT1  països de la CEI  

Tadjikistan, República de  
USE  Tadjikistan (7226+7236) 

*(TAE), taller d’adaptació escolar   
*USE  *servei educatiu (3216) 

*Tagamanent  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Vallès Oriental  

Tahití  
USE  Polinèsia Francesa (7231+7241) 

Tailàndia  
MT  7226 Àsia-Oceania  
MT  7231 geografia econòmica  
UF  Regne de Tailàndia  
BT1  Sud-est asiàtic  
BT1  país de l’APEC  
BT1  països de l’ASEAN  

Tailàndia, Regne de  
USE  Tailàndia (7226+7231) 

Taiwan  
MT  7226 Àsia-Oceania  
MT  7231 geografia econòmica  
UF  Formosa  
BT1  Extrem Orient  
BT1  país de l’APEC  

Tajo, Lisboa i Vall del — (7211) 
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take off  
USE  arrencament econòmic (1611) 

tala  
USE  desforestació (5216) 

*Talamanca  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Bages  

*Talarn  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Pallars Jussà  

*Talavera  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Segarra  

*Tallada d’Empordà, la  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Empordà  

taller, cap de  
USE  supervisor (4411) 

*taller d’adaptació escolar (TAE)  
*USE  *servei educatiu (3216) 

taller de fosa  
USE  indústria siderúrgica (6816) 

taller de rentatge i de planxament  
USE  bugaderia (6846) 

*taller, escola   
*USE  formació professional (4406) 

taller, mestre de  
USE  supervisor (4411) 

taluè  
USE  hidrocarbur (6616) 

tamborinada  
USE  intempèrie (5216) 

tanatori  
USE  mort (2826) 

tanc  
USE  vehicle de combat (0821) 

tancada, llista — (0416) 

tancament d’empresa  
USE  cessament d’activitat (4006) 

tancament d’instal·lació nuclear  
USE  clausura de central energètica (6606) 

tancament de comptes  
MT  4026 gestió comptable  
UF  regularització comptable  
UF  rendició de comptes  
BT1  gestió comptable  

tancament de fàbrica  
USE  cessament d’activitat (4006) 

tancament dels comerços, hora de  
USE  horari comercial (2006) 

tancament patronal  
SN  Tancament d’una empresa pel patró per obligar 

els treballadors a acceptar determinades condi-
cions de treball.  

MT  4426 relacions laborals i dret del treball  
UF  lock-out  
BT1  conflicte laboral  

BT2  relació laboral  

tancs, rentatge de  
USE  contaminació per vaixells (5216) 

tant per cent  
USE  renda no salarial (4421) 

tant per cent de finançament comunitari  
USE  quota de finançament comunitari (1021) 

tant per cent de vots  
USE  distribució de vots (0416) 

tàntal  
MT  6816 metal·lúrgia i siderúrgia  
BT1  metall no ferrós  

BT2  metall  

Tanzània  
MT  7221 Àfrica  
MT  7231 geografia econòmica  
UF  República Unida de Tanzània  
BT1  Àfrica oriental  

BT2  Àfrica subsahariana  
BT1  països CAO  
BT1  països de l’ACP  

Tanzània, República Unida de  
USE  Tanzània (7221+7231) 

tapioca  
USE  midó (6026) 

tapís  
USE  tapisseria (6841) 

tapisseria  
MT  6841 indústria del cuir i indústria tèxtil  
UF  catifa  
UF  moqueta  
UF  tapís  
BT1  indústria tèxtil  

*Taradell  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Osona  

Target, sistema  
USE  pagament intracomunitari (2406) 

targeta bancària  
USE  diners electrònics (2411) 

targeta d’ampliació  
MT  3236 informàtica i tractament de dades  
UF  targeta de comunicació  
UF  targeta de so  
UF  targeta gràfica  
BT1  equip informàtic  

BT2  indústria informàtica  

targeta de comunicació  
USE  targeta d’ampliació (3236) 

targeta de crèdit  
USE  diners electrònics (2411) 

targeta de residència  
USE  dret de residència (1231) 

targeta de so  
USE  targeta d’ampliació (3236) 

targeta Eurail  
USE  títol de transport (4806) 

targeta gràfica  
USE  targeta d’ampliació (3236) 

Târgovište, regió de — (7211) 

TARIC  
SN  El TARIC, l’utilitzen la Comissió i els estats mem-

bres per a l’aplicació de mesures comunitàries 
relatives a les importacions i les exportacions, i 
també al comerç entre els estats membres.  

MT  2011 política aranzelària  
UF  Aranzel Integrat de les Comunitats Europees  
UF  aranzel integrat comunitari  
BT1  aranzel duaner comú  

BT2  política aranzelària comuna  

tarifa aèria  
MT  4806 política de transports  
BT1  tarifa de transport  

BT2  preu del transport  
RT  transport aeri  

tarifa de cartes certificades  
USE  tarifa postal (3226) 

tarifa de comunicacions  
MT  3226 comunicació  
UF  preu de les comunicacions  
UF  preu de les comunicacions telefòniques  
UF  preu de les trucades telefòniques  
UF  tarifa de transmissions  
UF  tarifa telefònica  
UF  tarifació de les comunicacions  
BT1  telecomunicació  

BT2  sistema de comunicació  

tarifa de forquilla  
SN  Barem que comprèn els límits màxims i mínims 

dins els quals poden variar els preus.  
MT  4806 política de transports  



609 *Tarragona  

BT1  tarifa de transport  
BT2  preu del transport  

RT  preu en forquilla  

tarifa de preus  
USE  llista de preus (2451) 

tarifa de sosteniment  
SN  Tarifa que afavoreix els transportistes nacionals 

i que només es pot aplicar amb l’autorització 
prèvia de la Comissió.  

MT  4806 política de transports  
BT1  tarifa de transport  

BT2  preu del transport  

tarifa de transmissions  
USE  tarifa de comunicacions (3226) 

tarifa de transport  
SN  Preu del transport fixat per endavant segons una 

taula sistemàtica.  
MT  4806 política de transports  
BT1  preu del transport  
NT1  homologació de tarifes  
NT1  noli  

NT2  preu CIF  
NT2  preu franc a bord  

NT1  publicitat de les tarifes  
NT1  tarifa aèria  
NT1  tarifa de forquilla  
NT1  tarifa de sosteniment  
NT1  tarifa de transport per carretera  
NT1  tarifa de viatgers  
NT1  tarifa ferroviària  
NT1  tarifa interior  
NT1  tarifa internacional  
RT  transport sota precinte duaner  

tarifa de transport per carretera  
MT  4806 política de transports  
BT1  tarifa de transport  

BT2  preu del transport  
RT  transport per carretera  

tarifa de viatgers  
MT  4806 política de transports  
BT1  tarifa de transport  

BT2  preu del transport  
RT  transport de viatgers  

tarifa dels salaris  
USE  fixació del salari (4421) 

tarifa especial  
USE  preu reduït (2451) 

tarifa ferroviària  
MT  4806 política de transports  
BT1  tarifa de transport  

BT2  preu del transport  
RT  transport ferroviari  

tarifa impositiva  
USE  impost (2446) 

tarifa interior  
MT  4806 política de transports  
BT1  tarifa de transport  

BT2  preu del transport  
RT  transport interior  

tarifa internacional  
MT  4806 política de transports  
BT1  tarifa de transport  

BT2  preu del transport  
RT  transport internacional  

tarifa postal  
MT  3226 comunicació  
UF  franqueig postal  
UF  franquícia postal  
UF  tarifa de cartes certificades  
BT1  correus i telecomunicacions  

BT2  sistema de comunicació  
RT  aranzel preferencial  

tarifa reduïda  
USE  preu reduït (2451) 

tarifa telefònica  
USE  tarifa de comunicacions (3226) 

tarifació  
USE  fixació de preus (2451) 

tarifació de la infraestructura  
SN  Atribució dels costos de la infraestructura a 

l’usuari.  
MT  4806 política de transports  
UF  taxa d’aeroport  
UF  taxa d’embarcament  
BT1  preu del transport  
NT1  dret d’escala  
NT1  peatge  
NT1  preu d’estacionament  
NT1  taxa per eix  

tarifació de les comunicacions  
USE  tarifa de comunicacions (3226) 

tarifària, zona — (4806) 

*tarifes baixes, línia aèria amb   
*USE  companyia aèria de baix cost (4826) 

tarifes de transport, homologació de les  
USE  homologació de tarifes (4806) 

tarifes de transport, publicitat de les  
USE  publicitat de les tarifes (4806) 

tarifes, fixació de  
USE  fixació de preus (2451) 

tarifes, homologació de — (4806) 

tarifes, publicitat de les — (4806) 

Târnovo, regió de Veliko — (7211) 

taronja  
USE  cítrics (6006) 

*Tarragona  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*BT1  Catalunya  

*BT2  regions d’Espanya  
*NT1  *Aiguamúrcia  
*NT1  *Albinyana  
*NT1  *Albiol, l’  
*NT1  *Alcanar  
*NT1  *Alcover  
*NT1  *Aldea, l’  

*NT1  *Aldover  
*NT1  *Aleixar, l’  
*NT1  *Alfara de Carles  
*NT1  *Alforja  
*NT1  *Alió  
*NT1  *Almoster  
*NT1  *Altafulla  
*NT1  *Ametlla de Mar, l’  
*NT1  *Ampolla, l’  
*NT1  *Amposta  
*NT1  *Arboç, l’  
*NT1  *Arbolí  
*NT1  *Argentera, l’  
*NT1  *Arnes  
*NT1  *Ascó  
*NT1  *Banyeres del Penedès  
*NT1  *Barberà de la Conca  
*NT1  *Batea  
*NT1  *Bellmunt del Priorat  
*NT1  *Bellvei  
*NT1  *Benifallet  
*NT1  *Benissanet  
*NT1  *Bisbal de Falset, la  
*NT1  *Bisbal del Penedès, la  
*NT1  *Blancafort  
*NT1  *Bonastre  
*NT1  *Borges del Camp, les  
*NT1  *Bot  
*NT1  *Botarell  
*NT1  *Bràfim  
*NT1  *Cabacés  
*NT1  *Cabra del Camp  
*NT1  *Calafell  
*NT1  *Camarles  
*NT1  *Cambrils  
*NT1  *Capafonts  
*NT1  *Capçanes  
*NT1  *Caseres  
*NT1  *Castellvell del Camp  
*NT1  *Catllar, el  
*NT1  *Colldejou  
*NT1  *Conesa  
*NT1  *Constantí  
*NT1  *Corbera d’Ebre  
*NT1  *Cornudella de Montsant  
*NT1  *Creixell  
*NT1  *Cunit  
*NT1  *Deltebre  
*NT1  *Duesaigües  
*NT1  *Espluga de Francolí, l’  
*NT1  *Falset  
*NT1  *Fatarella, la  
*NT1  *Febró, la  
*NT1  *Figuera, la  
*NT1  *Figuerola del Camp  
*NT1  *Flix  
*NT1  *Forès  
*NT1  *Freginals  
*NT1  *Galera, la  
*NT1  *Gandesa  
*NT1  *Garcia  
*NT1  *Garidells, els  
*NT1  *Ginestar  
*NT1  *Godall  
*NT1  *Gratallops  
*NT1  *Guiamets, els  
*NT1  *Horta de Sant Joan  
*NT1  *Lloar, el  
*NT1  *Llorac  
*NT1  *Llorenç del Penedès  
*NT1  *Marçà  
*NT1  *Margalef  
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*NT1  *Mas de Barberans  
*NT1  *Masdenverge  
*NT1  *Masllorenç  
*NT1  *Masó, la  
*NT1  *Maspujols  
*NT1  *Masroig, el  
*NT1  *Milà, el  
*NT1  *Miravet  
*NT1  *Molar, el  
*NT1  *Mont-ral  
*NT1  *Mont-roig del Camp  
*NT1  *Montblanc  
*NT1  *Montbrió del Camp  
*NT1  *Montferri  
*NT1  *Montmell, el  
*NT1  *Móra d’Ebre  
*NT1  *Móra la Nova  
*NT1  *Morell, el  
*NT1  *Morera de Montsant, la  
*NT1  *Nou de Gaià, la  
*NT1  *Nulles  
*NT1  *Pallaresos, els  
*NT1  *Palma d’Ebre, la  
*NT1  *Passanant i Belltall  
*NT1  *Paüls  
*NT1  *Perafort  
*NT1  *Perelló, el  
*NT1  *Piles, les  
*NT1  *Pinell de Brai, el  
*NT1  *Pira  
*NT1  *Pla de Santa Maria, el  
*NT1  *Pobla de Mafumet, la  
*NT1  *Pobla de Massaluca, la  
*NT1  *Pobla de Montornès, la  
*NT1  *Poboleda  
*NT1  *Pont d’Armentera, el  
*NT1  *Pontils  
*NT1  *Porrera  
*NT1  *Pradell de la Teixeta  
*NT1  *Prades  
*NT1  *Prat de Comte  
*NT1  *Pratdip  
*NT1  *Puigpelat  
*NT1  *Querol  
*NT1  *Rasquera  
*NT1  *Renau  
*NT1  *Reus  
*NT1  *Riba, la  
*NT1  *Riba-roja d’Ebre  
*NT1  *Riera de Gaià, la  
*NT1  *Riudecanyes  
*NT1  *Riudecols  
*NT1  *Riudoms  
*NT1  *Rocafort de Queralt  
*NT1  *Roda de Barà  
*NT1  *Rodonyà  
*NT1  *Roquetes  
*NT1  *Rourell, el  
*NT1  *Salomó (municipi)  
*NT1  *Salou  
*NT1  *Sant Carles de la Ràpita  
*NT1  *Sant Jaume d’Enveja  
*NT1  *Sant Jaume dels Domenys  
*NT1  *Santa Bàrbara  
*NT1  *Santa Coloma de Queralt  
*NT1  *Santa Oliva  
*NT1  *Sarral  
*NT1  *Savallà del Comtat  
*NT1  *Secuita, la  
*NT1  *Selva del Camp, la  
*NT1  *Senan  
*NT1  *Sénia, la  

*NT1  *Solivella  
*NT1  *Tarragona (ciutat)  
*NT1  *Tivenys  
*NT1  *Tivissa  
*NT1  *Torre de Fontaubella, la  
*NT1  *Torre de l’Espanyol, la  
*NT1  *Torredembarra  
*NT1  *Torroja del Priorat  
*NT1  *Tortosa  
*NT1  *Ulldecona  
*NT1  *Ulldemolins  
*NT1  *Vallclara  
*NT1  *Vallfogona de Riucorb  
*NT1  *Vallmoll  
*NT1  *Valls  
*NT1  *Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant  
*NT1  *Vendrell, el  
*NT1  *Vespella de Gaià  
*NT1  *Vila-rodona  
*NT1  *Vila-seca  
*NT1  *Vilabella  
*NT1  *Vilalba dels Arcs  
*NT1  *Vilallonga del Camp  
*NT1  *Vilanova d’Escornalbou  
*NT1  *Vilanova de Prades  
*NT1  *Vilaplana  
*NT1  *Vilaverd  
*NT1  *Vilella Alta, la  
*NT1  *Vilella Baixa, la  
*NT1  *Vimbodí i Poblet  
*NT1  *Vinebre  
*NT1  *Vinyols i els Arcs  
*NT1  *Xerta  

*Tarragona (ciutat)  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Tarragonès  

*Tarragona, àmbit del Camp de  — (1606) 

*Tarragonès  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*NT1  *Altafulla  
*NT1  *Catllar, el  
*NT1  *Constantí  
*NT1  *Creixell  
*NT1  *Morell, el  
*NT1  *Nou de Gaià, la  
*NT1  *Pallaresos, els  
*NT1  *Perafort  
*NT1  *Pobla de Mafumet, la  
*NT1  *Pobla de Montornès, la  
*NT1  *Renau  
*NT1  *Riera de Gaià, la  
*NT1  *Roda de Barà  
*NT1  *Salomó (municipi)  
*NT1  *Salou  
*NT1  *Secuita, la  
*NT1  *Tarragona (ciutat)  
*NT1  *Torredembarra  
*NT1  *Vespella de Gaià  
*NT1  *Vila-seca  
*NT1  *Vilallonga del Camp  
*RT  *àmbit del Camp de Tarragona  

*Tàrrega  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  

*BT1  *Lleida  
*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Urgell  

*Tarrés  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Garrigues  

*Tarroja de Segarra  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Segarra  

*tasca docent, suport a la   
*USE  *servei educatiu (3216) 

tasques, diversificació de les  
USE  humanització del treball (4416) 

tasques, enriquiment de les  
USE  humanització del treball (4416) 

taula estadística  
USE  estadística (1631) 

taula input-output  
USE  anàlisi input-output (1631) 

taula, raïm de  
USE  raïm (6006) 

taula rodona  
USE  acta de congrés (3221) 

taula, vi de — (6021) 

tauler d’aglomerats  
USE  fusta aglomerada (6836) 

tauler d’anuncis  
USE  anunci públic (3231) 

tauler de construcció  
USE  panell de construcció (6831) 

tauler de fibres  
USE  fibra de fusta (6836) 

Taurage  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions de Lituània  

tauromàquia  
USE  espectacle d’animals (2826) 

*Tavèrnoles  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Osona  
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*Tavertet  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Osona  

taxa  
USE  impost (2446) 

taxa d’aeroport  
USE  tarifació de la infraestructura (4806) 

taxa d’autoabastament  
SN  Relació entre la producció i el consum d’un pro-

ducte en un determinat espai.  
MT  2016 intercanvis econòmics  
UF  grau d’autoabastament  
BT1  autoabastament  

BT2  abastament  
RT  producte agrícola  
RT  subvenció complementària de productes  

taxa d’embarcament  
USE  tarifació de la infraestructura (4806) 

taxa d’inflació  
USE  inflació (1611) 

taxa de circulació dels vehicles pesants  
USE  taxa per eix (4806) 

taxa de creixement  
USE  creixement econòmic (1611) 

taxa de desocupació  
USE  atur (4406) 

taxa de fecunditat  
USE  fecunditat (2816) 

taxa de finançament comunitari  
USE  quota de finançament comunitari (1021) 

taxa de migració  
USE  migració (2811) 

taxa de mortalitat  
USE  mortalitat (2816) 

taxa de natalitat  
USE  natalitat (2816) 

taxa de nupcialitat  
USE  nupcialitat (2816) 

taxa parafiscal  
USE  parafiscalitat (2446) 

taxa per eix  
MT  4806 política de transports  
UF  taxa de circulació dels vehicles pesants  
BT1  tarifació de la infraestructura  

BT2  preu del transport  
RT  impost de circulació  
RT  transport per carretera  

taxi  
MT  6846 indústries diverses  
BT1  indústria de serveis  

BT2  indústria diversa  

RT  automòbil  
RT  empresa de transport  
RT  transport individual  

taxonomia del sòl  
USE  tipus de sòl (3606) 

te  
MT  6006 productes d’origen vegetal  
BT1  planta tropical  
RT  beguda  
RT  producte instantani  

te instantani  
USE  producte instantani (6026) 

teatre  
USE  espectacles (2831) 

tècnic  
USE  professió tècnica (6806) 

tècnic, adaptació al progrés  
USE  canvi tecnològic (6411) 

tècnic, atur — (4406) 

tècnic CE, comitè — (1006) 

tècnic, control  
USE  inspecció tècnica (4806) 

tècnic de sistemes  
USE  professió de la informàtica (3236) 

tècnic, ensenyament — (3211) 

tècnic, obstacle — (2021) 

tècnic, personal  
USE  professió tècnica (6806) 

tècnic, progrés  
USE  canvi tecnològic (6411) 

tècnic, reglament — (6411) 

tècnic sanitari, ajudant  
USE  personal sanitari (2841) 

tècnic superior  
USE  enginyer (6806) 

tècnica a l’usuari, assistència  
USE  assistència a l’usuari (3236) 

tècnica, assistència  
USE  cooperació tècnica (0811) 

tècnica, capacitació  
USE  ensenyament tècnic (3211) 

tècnica, ceràmica — (6411) 

Tècnica, Comitè d’Investigació Científica i — 
(6416) 

tècnica, cooperació — (0811) 

tècnica d’aprenentatge  
USE  mètode d’aprenentatge (4406) 

tècnica d’extracció minera  
USE  extracció minera (6611) 

tècnica d’observació  
USE  observació (6416) 

tècnica de conreu  
MT  5621 explotació agrícola del sòl  
UF  treballs agrícoles  
NT1  guaret  
NT1  manteniment de conreus  
NT1  millora del sòl  

NT2  adob del sòl  
NT2  ordenació hidroagrícola  
NT3  irrigació  

NT1  plantació  
NT2  replantació  

NT1  preparació del sòl  
NT1  protecció del sòl  
NT1  recol·lecció  
NT1  rompuda  
NT1  tractament fitosanitari  
RT  agronomia  
RT  mecanització agrària  
RT  mitjà de producció agrícola  
RT  silvicultura  

tècnica de construcció  
MT  6831 construcció i obres públiques  
UF  aplanament  
UF  enguixat  
UF  enrajolat  
UF  pavimentació  
UF  pintura mural  
BT1  indústria de la construcció  

tècnica de gestió  
MT  4021 gestió administrativa  
UF  anàlisi de xarxes  
UF  investigació d’operacions  
UF  optimització  
UF  programació dinàmica  
UF  programació lineal  
UF  racionalització  
UF  simulació econòmica  
NT1  cercle de qualitat  
NT1  control de gestió  
NT1  gestió de previsió  
NT1  organigrama  
NT1  sistema d’informació per a la gestió  
RT  anàlisi de cost-eficàcia  
RT  clientela  
RT  simulació  

tècnica de gestió de documents  
USE  gestió de documents (3221) 

tècnica de la construcció  
MT  6831 construcció i obres públiques  
NT1  aïllament de l’edifici  

NT2  aïllament acústic  
NT2  aïllament tèrmic  

NT1  ascensor  
NT1  calefacció  
NT1  climatització  
NT1  enllumenat  
NT1  instal·lació sanitària  

tècnica de les Nacions Unides, comissió  
USE  comissió tècnica ONU (7606) 
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tècnica de memorització  
USE  mètode mnemotècnic (4406) 

tècnica de producció  
MT  6406 producció  
BT1  política de producció  
RT  fabricació industrial  

tècnica de vehicles, inspecció  
USE  inspecció tècnica (4806) 

tècnica del fred  
USE  procés físic (6411) 

tècnica, divulgació científica i  
USE  divulgació científica (3231) 

tècnica, documentació  
USE  documentació (3221) 

tècnica espacial  
MT  4826 transport aeri i espacial  
UF  llançament de vehicles espacials  
UF  propulsió espacial  
UF  tecnologia espacial  
BT1  transport espacial  

tècnica, especificació — (6411) 

tècnica, formació  
USE  ensenyament tècnic (3211) 

tècnica, informació  
USE  informació (3231) 

tècnica, inspecció — (4806) 

tècnica, investigació  
USE  investigació aplicada (6416) 

tècnica legislativa  
USE  procediment legislatiu (0426) 

tècnica, norma — (6411) 

tècnica ONU, comissió — (7606) 

tècnica, professió — (6806) 

tècnica, reglamentació — (6411) 

tècnica superior, escola  
USE  ensenyament superior (3211) 

tècnics, coneixements — (6411) 

tècnics especialitzats, coneixements  
USE  coneixements tècnics (6411) 

tècniques de comunicació  
MT  4406 ocupació  
BT1  formació professional  

tècniques de negociació  
MT  4406 ocupació  
BT1  formació professional  

tècniques de redacció  
SN  L’utilitzarem per a la redacció administrativa.  
MT  4406 ocupació  
BT1  formació professional  

tècniques de reunió  
MT  4406 ocupació  
BT1  formació professional  

tecnologia  
MT  6411 tecnologia i reglamentació tècnica  
UF  enginyeria  
NT1  avaluació comparativa de resultats  
NT1  avaluació tecnològica  

NT2  prospectiva tecnològica  
NT1  canvi tecnològic  
NT1  coneixements tècnics  
NT1  elecció de tecnologia  

NT2  tecnologia intermèdia  
NT2  tecnologia neta  
NT2  tecnologia tova  
NT2  tecnologia tradicional  

NT1  nanotecnologia  
NT1  nova tecnologia  
NT1  tecnologia del reciclatge  
NT1  tecnologia digital  
NT1  tecnologia dual  

NT2  bé de doble ús  
NT1  tecnologia obsoleta  
NT1  transferència de tecnologia  

NT2  difusió de les innovacions  
RT  cooperació tècnica  
RT  investigació aplicada  
RT  professió tècnica  

tecnologia agrícola  
USE  mitjà de producció agrícola (5626) 

tecnologia alimentària  
SN  Operacions, equip i procediments que es fan 

servir en la manipulació dels aliments.  
MT  6036 tecnologia alimentària  
NT1  conservació d’aliments  

NT2  congelació  
NT2  deshidratació  
NT2  irradiació  
NT2  liofilització  
NT2  pasteurització  
NT2  sobrecongelació  

NT1  desnaturalització  
NT1  destil·lació  
NT1  emmagatzematge d’aliments  
NT1  panificació  
NT1  refinació del sucre  
NT1  sacrifici d’animals  
NT1  transformació alimentària  
NT1  vinificació  

NT2  edulcoració  
RT  condicionament del producte  
RT  enzim  
RT  indústria alimentària  
RT  química alimentària  

tecnologia, alta  
USE  nova tecnologia (6411) 

tecnologia alternativa  
USE  tecnologia tova (6411) 

tecnologia avançada  
USE  nova tecnologia (6411) 

Tecnologia, Centre Europeu d’Investigació Es-
pacial i  
USE  Agència Espacial Europea (7611) 

tecnologia combinada  
USE  tecnologia intermèdia (6411) 

tecnologia de doble ús, acord de Wassenaar so-
bre control d’exportacions d’armes convencio-
nals i béns i  
USE  acord de Wassenaar (7621) 

tecnologia de la comunicació  
USE  tecnologia de la informació (3226) 

tecnologia de la informació  
MT  3226 comunicació  
UF  tecnologia de la comunicació  
BT1  indústria de la comunicació  
RT  impacte de la informàtica  
RT  indústria punta  
RT  nova tecnologia  
RT  tecnologia digital  

tecnologia de les telecomunicacions  
USE  telecomunicació (3226) 

tecnologia de materials  
MT  6411 tecnologia i reglamentació tècnica  
NT1  perfil  
NT1  procés tecnològic  

NT2  procés elèctric  
NT2  procés físic  
NT2  procés químic  

NT1  producte no pla  
NT2  barra  
NT2  cinta  
NT2  filferro  
NT2  lingot  
NT2  tub  

NT1  producte pla  
NT2  fulla fina  
NT2  planxa  
NT2  xapa  

NT1  resistència dels materials  

tecnologia de reducció de deixalles  
USE  tecnologia neta (6411) 

tecnologia del metall  
USE  indústria metal·lúrgica (6816) 

tecnologia del reciclatge  
MT  6411 tecnologia i reglamentació tècnica  
BT1  tecnologia  
RT  producte reciclat  
RT  reciclatge de residus  

tecnologia digital  
MT  6411 tecnologia i reglamentació tècnica  
BT1  tecnologia  
RT  arxiu digital  
RT  economia del coneixement  
RT  tecnologia de la informació  

tecnologia dual  
SN  Tecnologia civil amb possibilitats d’aplicació mi-

litar.  
MT  6411 tecnologia i reglamentació tècnica  
BT1  tecnologia  
NT1  bé de doble ús  
RT  acord de Wassenaar  
RT  investigació militar  
RT  no-proliferació d’armament  

tecnologia, elecció de — (6411) 
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tecnologia energètica  
MT  6606 política energètica  
BT1  indústria energètica  
NT1  pila de combustible  
*RT  bioconversió  
RT  energia neta  
RT  política energètica  
RT  tecnologia petroliera  

tecnologia espacial  
USE  tècnica espacial (4826) 

tecnologia intermèdia  
SN  Tecnologia que permet millorar la productivitat 

dels mètodes tradicionals sense haver de recór-
rer al capital i a la formació que exigeix la tecno-
logia avançada.  

MT  6411 tecnologia i reglamentació tècnica  
UF  tecnologia combinada  
BT1  elecció de tecnologia  

BT2  tecnologia  

tecnologia, material d’alta  
USE  material avançat (6411) 

tecnologia neta  
MT  6411 tecnologia i reglamentació tècnica  
UF  ecoindústria  
UF  indústria ecològica  
UF  indústria neta  
UF  tecnologia de reducció de deixalles  
UF  tecnologia no contaminant  
BT1  elecció de tecnologia  

BT2  tecnologia  
RT  desenvolupament sostenible  
RT  norma mediambiental  
RT  protecció del medi ambient  
RT  reciclatge de residus  

tecnologia no contaminant  
USE  tecnologia neta (6411) 

tecnologia, nova — (6411) 

tecnologia nuclear  
MT  6621 indústries nuclear i elèctrica  
UF  accelerador de partícules  
BT1  indústria nuclear  
NT1  enriquiment del combustible  
NT1  fissió nuclear  
NT1  fusió nuclear  
NT1  prova nuclear  
NT1  química nuclear  
NT1  refredament del reactor  
NT1  reprocessament del combustible  
RT  arma nuclear  
RT  bé de doble ús  
RT  CERN  
RT  dret nuclear  
RT  física nuclear  
RT  guerra nuclear  
RT  míssil  
RT  terapèutica  

tecnologia obsoleta  
MT  6411 tecnologia i reglamentació tècnica  
UF  obsolescència tecnològica  
BT1  tecnologia  

Tecnologia per al Desenvolupament, Comissió 
de Ciència i  
USE  comissió tècnica ONU (7606) 

tecnologia petroliera  
MT  6616 indústria petroliera  
UF  tractament dels hidrocarburs  
BT1  indústria petroliera  
NT1  refinació del petroli  
RT  tecnologia energètica  

tecnologia punta  
USE  nova tecnologia (6411) 

tecnologia tova  
MT  6411 tecnologia i reglamentació tècnica  
UF  tecnologia alternativa  
BT1  elecció de tecnologia  

BT2  tecnologia  
RT  desenvolupament sostenible  
RT  energia neta  
RT  lluita contra la contaminació  

tecnologia tradicional  
MT  6411 tecnologia i reglamentació tècnica  
BT1  elecció de tecnologia  

BT2  tecnologia  
RT  pesca tradicional  

tecnologia, transferència de — (6411) 

tecnològic (PMIDT), programa marc d’investiga-
ció i desenvolupament  
USE  programa marc d’IDT (6416) 

tecnològic, atur — (4406) 

tecnològic, canvi — (6411) 

tecnològic, desenvolupament  
USE  canvi tecnològic (6411) 

tecnològic, parc — (6806) 

tecnològic, procés — (6411) 

tecnològic, risc  
USE  risc industrial (5206) 

tecnològica, avaluació — (6411) 

tecnològica, dependència  
USE  independència tecnològica (0806) 

tecnològica i desenvolupament tecnològic, in-
vestigació  
USE  investigació i desenvolupament (6416) 

tecnològica i desenvolupament tecnològic, in-
vestigació  
USE  investigació i desenvolupament (6416) 

tecnològica, independència — (0806) 

tecnològica, innovació  
USE  innovació (6416) 

Tecnològica, Institut de Prospectiva  
USE  Centre Comú d’Investigació (1006) 

tecnològica, investigació  
USE  investigació aplicada (6416) 

tecnològica, obsolescència  
USE  tecnologia obsoleta (6411) 

tecnològica, opció  
USE  elecció de tecnologia (6411) 

tecnològica, política  
USE  política d’investigació (6416) 

tecnològica, previsió  
USE  prospectiva tecnològica (6411) 

tecnològica, prospectiva — (6411) 

tecnològica, Sistema mundial d’informació ci-
entífica i  
USE  Unisist (7606) 

tècnològics, coneixements  
USE  coneixements tècnics (6411) 

tecnologies, avaluació de les  
USE  avaluació tecnològica (6411) 

tecnològiques (STOA), avaluació de les opcions 
científiques i  
USE  avaluació tecnològica (6411) 

tectònica  
USE  geologia (3606) 

TEDH  
USE  Tribunal Europeu de Drets Humans (7611) 

*Teià  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Maresme  

*Teixeta, Pradell de la  — (7211+9999) 

teixir, tèxtil sense — (6841) 

(teixit), os  
USE  matèria d’origen animal (6011) 

teixit sintètic  
USE  tèxtil sintètic (6841) 

Tejo, Lisboa i Vall del  
USE  Lisboa i Vall del Tajo (7211) 

tela  
USE  indústria tèxtil (6841) 

tela per entapissar  
USE  producte tèxtil (6841) 

telebanca  
USE  banca electrònica (2416) 

telecàrrega  
MT  3236 informàtica i tractament de dades  
UF  downloading  
UF  procés de càrrega per teleprocés  
BT1  recollida de dades  

BT2  tractament de dades  

*telecentre  
*SN  *Instal·lació equipada amb la infraestructu-

ra tècnica necessària per al desenvolupament 
d’una activitat professional físicament allunya-
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da d’un centre de producció o de serveis, per 
mitjà de l’ús de les tecnologies de la informa-
ciói la comunicació i, especialment, de xarxes 
de telecomunicacions com ara internet.  

*MT  4416 condicions i organització del treball  
*UF  *telecentre rural  
*BT1  condició de treball  
*RT  internet  
*RT  treball a distància  

*telecentre rural  
*USE  *telecentre (4416) 

telecompra  
USE  venda a distància (2031) 

telecomunicació  
SN  Qualsevol transmissió, emissió o recepció de 

senyals, sons, missatges o informació de natu-
ra diversa per fil, ràdio o altres sistemes elec-
tromagnètics.  

MT  3226 comunicació  
UF  tecnologia de les telecomunicacions  
BT1  sistema de comunicació  
NT1  comunicació per satèl·lit  
NT1  correu electrònic  
NT1  internet  

NT2  adreça d’internet  
NT2  extranet  
NT2  internauta  
NT2  intranet  
NT2  lloc internet  
NT3  bloc  

NT2  motor de recerca  
NT2  programa de navegació  
NT2  proveïdor d’accés  

NT1  material de telecomunicacions  
NT2  antena parabòlica  
NT2  mòdem  
NT2  telecomunicació sense fils  

NT1  política de telecomunicació  
NT1  reglamentació de les telecomunicacions  
NT1  tarifa de comunicacions  
NT1  teleconferència  
NT1  telefax  
NT1  telèfon  

NT2  telèfon mòbil  
NT1  telègraf  
NT1  tèlex  
NT1  transmissió de dades  

NT2  flux transfronterer de dades  
NT2  xarxa de transmissió de dades  
NT2  xarxa de transmissió interactiva  

NT1  videocomunicació  
NT2  vigilància per vídeo  

NT1  videotext  
NT2  teletext  
NT2  videografia interactiva  

RT  ETSI  
RT  indústria punta  
RT  telemàtica  
RT  treball a distància  
RT  Unió Internacional de Telecomunicacions  
RT  xarxa d’informació  

telecomunicació, cable de  
USE  material de telecomunicacions (3226) 

telecomunicació, política de — (3226) 

telecomunicació, satèl·lit de  
USE  comunicació per satèl·lit (3226) 

telecomunicació sense fils  
MT  3226 comunicació  
UF  emissor  
UF  radiotelèfon  
UF  receptor  
BT1  material de telecomunicacions  

BT2  telecomunicació  
BT3  sistema de comunicació  

telecomunicació, xarxa de  
USE  xarxa de transmissió de dades (3226) 

Telecomunicacions, Conferència Europea d’Ad-
ministracions de Correus i  
USE  CEPT (7611) 

telecomunicacions, correus i — (3226) 

telecomunicacions, indústria de — (3226) 

Telecomunicacions, Institut Europeu de Nor-
mes de  
USE  ETSI (7611) 

telecomunicacions, material de — (3226) 

Telecomunicacions per Satèl·lit, Organització Eu-
ropea de  
USE  Eutelsat (7611) 

telecomunicacions, reglamentació de les — 
(3226) 

telecomunicacions, sector de  
USE  indústria de telecomunicacions (3226) 

telecomunicacions, tecnologia de les  
USE  telecomunicació (3226) 

Telecomunicacions, Unió Internacional de — 
(7606) 

Telecomunications Standards Institute, European  
USE  ETSI (7611) 

teleconferència  
SN  Conferència en què els interlocutors són en llocs 

diferents i es relacionen a través de mitjans de 
comunicació.  

MT  3226 comunicació  
UF  audioconferència  
BT1  telecomunicació  

BT2  sistema de comunicació  
RT  telemàtica  

telecòpia  
USE  telefax (3226) 

teledetecció  
SN  Conjunt de tècniques utilitzades per determinar 

les característiques físiques i biològiques d’ob-
jectes amb mesuraments fets a distància, sense 
que hi hagi contacte directe.  

MT  3236 informàtica i tractament de dades  
BT1  recollida de dades  

BT2  tractament de dades  
RT  cartografia  
RT  mètode d’investigació  
RT  satèl·lit  
RT  utilització de les terres  

teledirigit, míssil — (0821) 

teledistribució  
SN  Sistema que utilitza una xarxa de cables per a la 

distribució de programes sonors o visuals a un 
gran nombre d’usuaris.  

MT  3226 comunicació  
UF  televisió per cable  
BT1  televisió  

BT2  mitjà de comunicació de masses  
BT3  mitjà de comunicació  

teleeducació  
USE  ensenyament a distància (3206) 

telefacsímil  
USE  telefax (3226) 

telefax  
MT  3226 comunicació  
UF  facsímil  
UF  fax  
UF  telecòpia  
UF  telefacsímil  
BT1  telecomunicació  

BT2  sistema de comunicació  
RT  document  
RT  reproducció de documents  

*telefèric  
*USE  transport per cable (4811) 

telèfon  
MT  3226 comunicació  
UF  central telefònica  
UF  equip telefònic  
UF  equipament telefònic  
UF  material telefònic  
UF  telefonia  
UF  telefonia cel·lular  
UF  telefonia mòbil  
UF  telèfon portàtil  
UF  xarxa telefònica  
BT1  telecomunicació  

BT2  sistema de comunicació  
NT1  telèfon mòbil  

telèfon, enquesta per  
USE  sondeig d’opinió (2821) 

telèfon mòbil  
MT  3226 comunicació  
UF  GSM  
BT1  telèfon  

BT2  telecomunicació  
BT3  sistema de comunicació  

RT  publicitat electrònica no sol·licitada  

telèfon mòbil, radiació de  
USE  radiació no ionitzant (5216) 

telèfon per a minusvàlids  
USE  mitjans per a discapacitats (2826) 

telèfon portàtil  
USE  telèfon (3226) 

telefonia  
USE  telèfon (3226) 

telefonia cel·lular  
USE  telèfon (3226) 
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telefonia mòbil  
USE  telèfon (3226) 

telefònic, cable  
USE  material de telecomunicacions (3226) 

telefònic, equip  
USE  telèfon (3226) 

telefònic, equipament  
USE  telèfon (3226) 

telefònic, material  
USE  telèfon (3226) 

telefònica, central  
USE  telèfon (3226) 

telefònica, escolta  
USE  protecció de les comunicacions (1236) 

telefònica, tarifa  
USE  tarifa de comunicacions (3226) 

telefònica, xarxa  
USE  telèfon (3226) 

telefòniques, preu de les comunicacions  
USE  tarifa de comunicacions (3226) 

telefòniques, preu de les trucades  
USE  tarifa de comunicacions (3226) 

telègraf  
MT  3226 comunicació  
BT1  telecomunicació  

BT2  sistema de comunicació  

teleinformàtica  
USE  telemàtica (3236) 

telemàtica  
SN  Conjunt de serveis, altres que els telefònics i te-

legràfics usuals, que utilitzen tècniques de telein-
formàtica i que poden rebre els usuaris d’una 
xarxa de telecomunicació.  

MT  3236 informàtica i tractament de dades  
UF  teleinformàtica  
BT1  informàtica  
RT  correu electrònic  
RT  indústria de telecomunicacions  
RT  sistema de transport intel·ligent  
RT  telecomunicació  
RT  teleconferència  
RT  telemedicina  
RT  transmissió de dades  

telemedicina  
MT  2841 sanitat  
UF  medicina a distància  
BT1  organització sanitària  

BT2  política sanitària  
RT  medicina  
RT  telemàtica  

Teleorman  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  Romania del Sud-Muntènia  

BT2  regions de Romania  

teleprocés, procés de càrrega per  
USE  telecàrrega (3236) 

teler  
USE  màquina tèxtil (6841) 

Télétel  
USE  videografia interactiva (3226) 

teletext  
SN  Videografia en què els missatges són difosos per 

una xarxa de televisió.  
MT  3226 comunicació  
UF  Antiope  
UF  CEEFAX  
UF  videografia difosa  
BT1  videotext  

BT2  telecomunicació  
BT3  sistema de comunicació  

RT  televisió  

teletreball  
USE  treball a distància (4406) 

*teletreball rural  
*USE  treball a distància (4406) 

teleuniversitat  
USE  ensenyament a distància (3206) 

televigilància  
USE  mitjans per a discapacitats (2826) 

televisió  
MT  3226 comunicació  
BT1  mitjà de comunicació de masses  

BT2  mitjà de comunicació  
NT1  teledistribució  
NT1  televisió d’alta definició  
NT1  televisió de pagament  
NT1  televisió europea  
RT  aparell de televisió  
*RT  indústria de programes  
RT  interactivitat  
RT  teletext  

televisió, aparell de — (3226) 

televisió comercial  
USE  mitjà de comunicació comercial (3226) 

televisió, coproducció per a  
USE  coproducció audiovisual (3226) 

televisió d’alta definició  
MT  3226 comunicació  
UF  HDTV  
UF  televisió digital  
BT1  televisió  

BT2  mitjà de comunicació de masses  
BT3  mitjà de comunicació  

televisió de pagament  
MT  3226 comunicació  
UF  canal de pagament  
BT1  televisió  

BT2  mitjà de comunicació de masses  
BT3  mitjà de comunicació  

televisió digital  
USE  televisió d’alta definició (3226) 

televisió educativa  
USE  ensenyament a distància (3206) 

televisió europea  
MT  3226 comunicació  
UF  producció comunitària per a televisió  
UF  programa comunitari plurilingüe  
UF  programa europeu de televisió  
UF  transmissió televisiva plurilingüe  
BT1  televisió  

BT2  mitjà de comunicació de masses  
BT3  mitjà de comunicació  

televisió, monitor de  
USE  pantalla (3236) 

televisió, pantalla de  
USE  pantalla (3236) 

televisió per cable  
USE  teledistribució (3226) 

televisió privada  
USE  mitjà de comunicació privat (3226) 

televisió, producció comunitària per a  
USE  televisió europea (3226) 

televisió, programa de  
USE  programa audiovisual (3226) 

televisió, programa europeu de  
USE  televisió europea (3226) 

televisió, receptor de  
USE  aparell de televisió (3226) 

televisiva plurilingüe, transmissió  
USE  televisió europea (3226) 

televisor  
USE  aparell de televisió (3226) 

tèlex  
MT  3226 comunicació  
BT1  telecomunicació  

BT2  sistema de comunicació  

Telšiai  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions de Lituània  

tel·luri  
USE  semimetall (6816) 

temàtic, parc  
USE  zona de lleure (2826) 

temperada, zona — (5211) 

temperat, bosc — (5636) 

tempesta  
USE  intempèrie (5216) 

temporada de pesca  
MT  5641 pesca  
UF  parada biològica  
UF  veda de pesca  
BT1  regulació de la pesca  

BT2  política pesquera  

temporada, migració de — (2811) 

temporada, treballador de — (4411) 
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temporada, venda de final de  
USE  venda amb rebaixa (2031) 

temporal  
USE  intempèrie (5216) 

temporal, admissió — (2011) 

temporal, agència d’ocupació — (4411) 

temporal CE, agent  
USE  agent CE (1006) 

temporal, contractació  
USE  treball temporal (4406) 

temporal d’empreses, agrupació  
USE  consorci (4016) 

temporal d’empreses, associació  
USE  consorci (4016) 

temporal, exportació  
USE  admissió temporal (2011) 

temporal, importació  
USE  admissió temporal (2011) 

temporal, ocupació  
USE  treball temporal (4406) 

temporal, treball — (4406) 

temporer, treballador  
USE  treballador de temporada (4411) 

temps compartit, propietat a  
USE  multipropietat (1211) 

temps complet, treball a — (4406) 

temps d’ús de la paraula  
USE  debat parlamentari (0426) 

temps de descans  
MT  4416 condicions i organització del treball  
UF  permís  
BT1  jornada de treball  

BT2  organització del treball  
NT1  descans setmanal  
NT1  dia festiu  
NT1  permís sense sou  
NT1  vacances retribuïdes  

NT2  excedència especial  

temps de paraula  
USE  debat parlamentari (0426) 

temps de treball, reducció del — (4416) 

temps del transport  
USE  durada del transport (4811) 

temps, estudi de  
USE  estudi del treball (4416) 

temps lliure  
USE  lleure (2826) 

temps parcial, agricultura a — (5616) 

temps parcial, feina a  
USE  treball a temps parcial (4406) 

temps parcial, treball a — (4406) 

temps, rigor del  
USE  intempèrie (5216) 

temps rigorós  
USE  intempèrie (5216) 

temps, salari per unitat de  
USE  salari per hores (4421) 

tenda  
USE  punt de venda (2036) 

*tenda d’autoservei  
*USE  autoservei (2036) 

tendència econòmica  
USE  conjuntura econòmica (1611) 

tendència política  
MT  0411 partit polític  
UF  corrent polític  
NT1  centre polític  
NT1  dreta política  
NT1  esquerra política  
NT1  extrema dreta  
NT1  extrema esquerra  
RT  afiliació política  

tendències oligàrquiques dels partits  
USE  organització dels partits (0411) 

tendes, cadena de  
USE  cadena comercial (2036) 

*Tenerife  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*BT1  illes Canàries  

*BT2  regions d’Espanya  

tenidor de deute  
USE  crèdits per cobrar (1211) 

tenidor de llibres  
USE  comptable (4026) 

tenidora, companyia  
USE  hòlding (4016) 

tensió psíquica  
MT  4416 condicions i organització del treball  
UF  estrès  
BT1  psicologia del treball  

BT2  ergonomia  
BT3  condició de treball  

RT  salut mental  

teologia  
MT  2831 cultura i religió  
BT1  religió  

teoria de l’educació  
USE  mètode pedagògic (3206) 

teoria del dret  
USE  filosofia del dret (1206) 

teoria econòmica  
USE  ciència econòmica (3611) 

teoria política  
USE  filosofia política (0406) 

*Ter, Cervià de  — (7211+9999) 

*Ter, Roda de  — (7211+9999) 

*Ter, Sarrià de  — (7211+9999) 

*Ter, Vilallonga de  — (7211+9999) 

*Ter, la, Cellera de  — (7211+9999) 

terapèutic, avortament — (2806) 

terapèutic, equip  
USE  material medicoquirúrgic (2841) 

terapèutica  
MT  2841 sanitat  
UF  tractament mèdic  
BT1  ciències mèdiques  
RT  cura de la salut  
RT  tecnologia nuclear  

Tercer Món, país del  
USE  país en desenvolupament (1611) 

tercer país  
USE  país tercer (0811) 

tercer, país — (0811) 

tercer país, nacional d’un  
USE  estranger (1231) 

tercera edat  
MT  2816 demografia i població  
UF  ancià  
*UF  *gent gran  
UF  persona d’edat avançada  
UF  persona gran  
UF  vell  
UF  vellesa  
BT1  distribució per edats  

BT2  composició de la població  
NT1  dependència dels ancians  
RT  ajuda a domicili  
RT  assignació per assistència  
RT  assistència a la gent gran  
RT  cartilla sanitària  
RT  discriminació per motius d’edat  
RT  gerontologia  
RT  mitjans per a discapacitats  
RT  pensió de jubilació  
RT  persona jubilada  
RT  solidaritat familiar  
RT  treballador d’edat avançada  

tercera edat, residència de la  
USE  equipament social (2836) 

tercera fase de la UEM  
MT  2411 economia monetària  
BT1  calendari de la UEM  

BT2  Unió Econòmica i Monetària  

tercera generació, migrant de la  
USE  fill de migrant (2811) 
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tercers, assegurança a  
USE  assegurança d’automòbils (2431) 

tercers, conveni CE-països  
USE  acord CE (1016) 

tercers mediterranis, països — (7231) 

terciari, sector — (1621) 

terme de l’intercanvi  
SN  Indicador que permet apreciar els avantatges 

que una economia treu de les seves relacions 
comercials amb l’exterior.  

MT  2016 intercanvis econòmics  
UF  relació entre preus d’importació i d’exportació  
UF  terms of trade  
BT1  valor comercial  

BT2  intercanvi comercial  
RT  balança comercial  

terme, mercat a  
USE  mercat a termini (2421) 

terme municipal  
USE  municipi (0436) 

*Térmens  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Noguera  

termes comercials, normes sobre els  
USE  Incoterms (2021) 

tèrmic, aïllament — (6831) 

tèrmic, equip — (6821) 

tèrmic, equipament  
USE  equip tèrmic (6821) 

tèrmic, material  
USE  equip tèrmic (6821) 

tèrmic, reactor  
USE  reactor nuclear (6621) 

tèrmica, carbó per a central  
USE  carbó (6611) 

tèrmica, contaminació — (5216) 

tèrmica, energia — (6626) 

terminació del procés  
USE  procediment judicial (1221) 

terminal informàtic  
MT  3236 informàtica i tractament de dades  
BT1  xarxa informàtica  

BT2  sistema informàtic  

terminal, malalt  
USE  mort (2826) 

terminal petroliera  
USE  emmagatzematge d’hidrocarburs (6616) 

termini, crèdit a curt — (2416) 

termini, crèdit a llarg — (2416) 

termini, crèdit a mitjà — (2416) 

termini d’edició  
MT  3226 comunicació  
BT1  edició  

BT2  indústria de la comunicació  

termini del pagament  
MT  4026 gestió comptable  
BT1  pagament  

BT2  gestió comptable  

termini, dipòsit a  
USE  dipòsit bancari (2416) 

termini, expectativa a curt  
USE  previsió a curt termini (1631) 

termini, expectativa a llarg  
USE  previsió a llarg termini (1631) 

termini, expectativa a mitjà  
USE  previsió a mitjà termini (1631) 

termini, finançament a curt — (2426) 

termini, finançament a llarg — (2426) 

termini, finançament a mitjà — (2426) 

termini, finançament a molt curt — (2406) 

termini, mercat a — (2421) 

termini, operació a  
USE  mercat a termini (2421) 

termini, previsió a curt — (1631) 

termini, previsió a llarg — (1631) 

termini, previsió a mitjà — (1631) 

termini, previsió a molt llarg  
USE  prospectiva (1631) 

termini processal  
USE  prescripció del delicte (1221) 

termini, suport financer a curt  
USE  suport monetari (2406) 

termini, suport monetari a curt  
USE  suport monetari (2406) 

terminis, compra a  
USE  compra a crèdit (2031) 

terminis, venda a  
USE  venda a crèdit (2031) 

terminòleg  
USE  professió de la informació (3231) 

terminologia  
MT  3231 informació i tractament de la informació  
BT1  tractament de la informació  

RT  Incoterms  
RT  lingüística  

termodinàmica  
MT  3606 ciències naturals i aplicades  
BT1  ciències físiques  
RT  energia tèrmica  

termonuclear, fusió  
USE  fusió nuclear (6621) 

termonuclear, reactor  
USE  reactor nuclear (6621) 

terms of trade  
USE  terme de l’intercanvi (2016) 

*Terol  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*BT1  Aragó  

*BT2  regions d’Espanya  

terra abandonada  
MT  5621 explotació agrícola del sòl  
BT1  utilització de les terres  
RT  cessament d’activitat agrícola  

terra agrícola  
MT  5621 explotació agrícola del sòl  
UF  terra conreada  
BT1  utilització de les terres  

*Terra Alta  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*NT1  *Arnes  
*NT1  *Batea  
*NT1  *Bot  
*NT1  *Caseres  
*NT1  *Corbera d’Ebre  
*NT1  *Fatarella, la  
*NT1  *Gandesa  
*NT1  *Horta de Sant Joan  
*NT1  *Pinell de Brai, el  
*NT1  *Pobla de Massaluca, la  
*NT1  *Prat de Comte  
*NT1  *Vilalba dels Arcs  
*RT  *àmbit de les Terres de l’Ebre  

terra, ciències de la — (3606) 

Terra, cimera de la  
USE  Conferència de les Nacions Unides sobre el 

Medi Ambient i el Desenvolupament (7606) 

terra comunal  
USE  bé comunal (5616) 

terra conreable  
MT  5621 explotació agrícola del sòl  
UF  terra de conreu  
*UF  *terra de cultiu  
BT1  utilització de les terres  

terra conreada  
USE  terra agrícola (5621) 

terra de conreu  
USE  terra conreable (5621) 

*terra de cultiu  
*USE  terra conreable (5621) 
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terra erma  
MT  5621 explotació agrícola del sòl  
UF  erms  
UF  terra sense conrear  
BT1  utilització de les terres  

terra, exèrcit de — (0821) 

Terra, mesurament de la  
USE  geodèsia (3606) 

terra, morfologia de la  
USE  geomorfologia (3606) 

terra, personal de — (4811) 

terra, preu de la — (5616) 

terra recuperada  
MT  5621 explotació agrícola del sòl  
UF  pòlder  
UF  recuperació de sòls  
BT1  utilització de les terres  
RT  rompuda  

terra, règim de la propietat de la  
USE  règim d’explotació (5616) 

terra, règim de tinença de la  
USE  règim d’explotació (5616) 

terra, revestiment del — (6831) 

terra sense conrear  
USE  terra erma (5621) 

terra, servei d’assistència en  
USE  assistència en les escales (4826) 

terra, vi de la  
USE  vi del país (6021) 

terra-terra, míssil  
USE  míssil balístic (0821) 

*Terrades  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Empordà  

Terranova  
USE  Canadà (7216+7231+7236) 

Terranova, calamars de  
USE  mol·lusc (5641) 

*Terrassa  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Vallès Occidental  

terratrèmol  
USE  sisme (5216) 

terreny edificable  
MT  2846 urbanisme i construcció  

UF  sòl urbà  
BT1  urbanisme  
NT1  parcel·lació  
RT  propietat del sòl  
RT  propietat immobiliària  

terreny industrial  
MT  2846 urbanisme i construcció  
UF  sòl industrial  
BT1  urbanisme  
RT  propietat del sòl  
RT  propietat immobiliària  

terreny, preu del — (2846) 

terrenys, impost sobre l’increment de valor dels  
USE  impost de plusvàlua (2446) 

terres, aprofitament de les  
USE  utilització de les terres (5621) 

terres, assignació de — (5611) 

terres australs i antàrtiques franceses  
MT  7241 països i territoris d’ultramar  
UF  illa d’Amsterdam  
UF  illa de Saint-Paul  
UF  illa de Sant Pau  
UF  illa Nieuw Amsterdam  
UF  illes Crozet  
UF  illes Kerguelen  
UF  territoris australs francesos  
BT1  PTU francesos  

terres, banc de — (5616) 

terres, congelació de — (5611) 

*Terres de l’Ebre, àmbit de les  — (1606) 

terres i pedres  
MT  6611 indústries carbonera i minera  
UF  argila  
UF  caolí  
UF  granit  
*UF  *llicorella  
UF  marbre  
UF  pissarra  
BT1  producte miner  
RT  pedra  

terres, productivitat de les — (5616) 

terres, utilització de les — (5621) 

terrestre, contaminació d’origen — (5216) 

terrestre, ecosistema — (5211) 

terrestre, força  
USE  exèrcit de terra (0821) 

terrestre, mina  
USE  arma antipersones (0821) 

terrestre, transport — (4816) 

*Terri, Cornellà del  — (7211+9999) 

terrisseria  
USE  ceràmica (6846) 

territori antàrtic britànic  
MT  7241 països i territoris d’ultramar  
BT1  PTU de la Gran Bretanya  

territori autònom de Gaza  
USE  territoris autònoms de Palestina (7226+7231) 

territori autònom de Jericó  
USE  territoris autònoms de Palestina (7226+7231) 

territori d’ultramar  
MT  0436 poder executiu i administració pública  
BT1  entitat territorial  

territori de l’illa Norfolk  
USE  illa Norfolk (7226+7231+7236) 

territori de la Polinèsia Francesa  
USE  Polinèsia Francesa (7231+7241) 

territori de Samoa Americana  
USE  Samoa Americana (7226+7231) 

territori de Wallis i Futuna  
USE  Wallis i Futuna (7231+7241) 

territori dels Àfars i dels Isses  
USE  Djibouti (7221+7231+7236) 

territori duaner CE  
MT  2011 política aranzelària  
BT1  política aranzelària comuna  

territori, expulsió del  
USE  expulsió (1216) 

territori nacional  
USE  dret territorial (1231) 

territori no autònom  
MT  1231 dret internacional  
UF  territori sota tutela  
BT1  dret territorial  

BT2  dret internacional públic  

territori ocupat  
MT  0816 equilibri internacional  
UF  territoris ocupats  
BT1  conflicte internacional  

territori, ordenació del — (1616) 

territori palestí ocupat  
USE  territoris autònoms de Palestina (7226+7231) 

territori, planificació del  
USE  planificació regional (1606) 

territori sota tutela  
USE  territori no autònom (1231) 

territorial, audiència  
USE  jurisdicció judicial (1226) 

territorial, col·lectivitat  
USE  entitat territorial (0436) 

territorial, competència — (1226) 

territorial, contenciós — (0816) 

territorial, contribució — (2446) 
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territorial de l’estat, organització  
USE  entitat territorial (0436) 

territorial de Saint-Pierre i Miquelon, col·lectivitat  
USE  Saint-Pierre-et-Miquelon (7241) 

territorial, dret — (1231) 

territorial, enclavament — (0436) 

territorial, entitat — (0436) 

*Territorial General de Catalunya, Pla  — 
(1606) 

territorial, hisenda  
USE  hisenda regional (2436) 

territorial, impost  
USE  contribució territorial (2446) 

territorial, impost sobre la propietat  
USE  contribució territorial (2446) 

territorial, integritat  
USE  dret territorial (1231) 

territorial, mar  
USE  aigües territorials (1231) 

territorial, mobilitat — (5616) 

territorial, ocupació  
USE  ocupació militar (0816) 

territorial, reforma — (5616) 

territorial rústica i pecuària, contribució  
USE  contribució territorial (2446) 

territorial, sobirania  
USE  dret territorial (1231) 

territorial sobre la riquesa rústica i pecuària, con-
tribució  
USE  contribució territorial (2446) 

territorial sobre la riquesa urbana, contribució  
USE  contribució territorial (2446) 

territorial, subdivisió  
USE  entitat territorial (0436) 

territorial urbana, contribució  
USE  contribució territorial (2446) 

territorialitat  
USE  dret territorial (1231) 

territorials, aigües — (1231) 

*territorials parcials, plans   
*USE  *Pla Territorial General de Catalunya (1606) 

territorials, relació estat-entitats — (0431) 

territoris australs francesos  
USE  terres australs i antàrtiques franceses (7241) 

territoris autònoms de Palestina  
MT  7226 Àsia-Oceania  
MT  7231 geografia econòmica  

UF  Autoritat Palestina de Cisjordània i la Franja 
de Gaza  

UF  Cisjordània  
UF  Franja de Gaza  
UF  Jerusalem-Est  
UF  territori autònom de Gaza  
UF  territori autònom de Jericó  
UF  territori palestí ocupat  
BT1  Maixriq  

BT2  Pròxim Orient i Orient Mitjà  
BT1  país del CUEA  
BT1  països tercers mediterranis  
RT  estatut de Jerusalem  
RT  qüestió de Cisjordània  
RT  qüestió de Palestina  

territoris britànics de l’oceà Índic  
MT  7241 països i territoris d’ultramar  
BT1  PTU de la Gran Bretanya  

territoris d’ultramar de la Gran Bretanya, països i  
USE  PTU de la Gran Bretanya (7241) 

territoris d’ultramar de la República Francesa  
USE  PTU francesos (7241) 

territoris d’ultramar del Regne Unit, països i  
USE  PTU de la Gran Bretanya (7241) 

territoris d’ultramar, països i — (0436) 

territoris de l’antiga Iugoslàvia  
USE  Iugoslàvia (7236) 

territoris insulars de la Comunitat del Pacífic  
USE  país de la Comunitat del Pacífic (7231) 

territoris ocupats  
USE  territori ocupat (0816) 

territoris palestins ocupats  
USE  qüestió de Palestina (0816) 

terrorisme  
MT  0431 vida política i seguretat pública  
UF  banda armada  
UF  grup terrorista  
UF  lluita antiterrorista  
UF  lluita contra el terrorisme  
UF  repressió del terrorisme  
BT1  violència política  

BT2  seguretat pública  
RT  cooperació judicial  
RT  extradició  
RT  guerra asimètrica  
RT  protecció de testimonis  
RT  segrest de persones  

terrorisme, lluita contra el  
USE  terrorisme (0431) 

terrorisme, repressió del  
USE  terrorisme (0431) 

terrorista, grup  
USE  terrorisme (0431) 

tesaurus  
MT  3221 documentació  
BT1  obra de referència  

BT2  document  

tesi  
MT  3221 documentació  
BT1  document  
RT  ensenyament superior  

Tessàlia  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
UF  Espòrades del Nord  
BT1  regions de Grècia  

test  
USE  assaig (6411) 

test alimentari  
USE  inspecció d’aliments (2841) 

test de personalitat  
USE  test psicomètric (3611) 

test psicomètric  
MT  3611 humanitats  
UF  test de personalitat  
UF  test psicotècnic  
BT1  psicologia  

BT2  ciències del comportament  
RT  contractació de personal  

test psicotècnic  
USE  test psicomètric (3611) 

testament  
USE  herència (1211) 

testament vital  
SN  Document en què el pacient expressa la negativa 

a seguir un tractament mèdic dirigit únicament 
a prolongar la vida, però sense cap perspectiva 
de guariment.  

MT  2841 sanitat  
UF  registre d’instruccions prèvies  
UF  registre de voluntats anticipades  
BT1  drets del malalt  

BT2  dret mèdic  
BT3  organització sanitària  

BT4  política sanitària  
RT  eutanàsia  

testificació, impugnació d’una  
USE  recusació (1221) 

testimoni  
MT  1221 justícia  
BT1  judici  

BT2  procediment judicial  

testimoni, impugnació d’un  
USE  recusació (1221) 

testimoni, recusació d’un  
USE  recusació (1221) 

testimonis, mesura de protecció de  
USE  protecció de testimonis (1221) 

testimonis, programa de protecció de  
USE  protecció de testimonis (1221) 

testimonis, protecció de — (1221) 

tetilla  
USE  formatge fresc (6016) 
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text legislatiu, comentari sobre un  
USE  comentari de la llei (3221) 

text, llibre de  
USE  llibre escolar (3216) 

text sagrat  
MT  2831 cultura i religió  
BT1  religió  

tèxtil, article  
USE  producte tèxtil (6841) 

tèxtil, fibra — (6841) 

tèxtil, fil  
USE  fibra tèxtil (6841) 

tèxtil, indústria — (6841) 

tèxtil, lli  
USE  lli (6006) 

tèxtil, màquina — (6841) 

tèxtil natural  
MT  6841 indústria del cuir i indústria tèxtil  
BT1  producte tèxtil  

BT2  indústria tèxtil  
RT  cotó  
RT  llana  
RT  lli  
RT  seda  

tèxtil, planta — (6006) 

tèxtil, producció  
USE  indústria tèxtil (6841) 

tèxtil, producte — (6841) 

tèxtil sense teixir  
MT  6841 indústria del cuir i indústria tèxtil  
BT1  indústria tèxtil  

tèxtil sintètic  
MT  6841 indústria del cuir i indústria tèxtil  
UF  fibra acrílica  
UF  fibra artificial  
UF  fibra química  
UF  fibra sintètica  
UF  niló  
UF  poliamida  
UF  raió  
UF  teixit sintètic  
BT1  producte tèxtil  

BT2  indústria tèxtil  

textos, comunicació de  
USE  subministrament de documents (3221) 

textos, màquina de tractament de  
USE  màquina d’oficina (6826) 

textos, processador de  
USE  màquina d’oficina (6826) 

textos, tractament de — (3236) 

textura, agent de — (6036) 

*the Americas, Free Trade Area of   
*USE  Zona de Lliure Comerç de les Amèriques 

(7616) 

*the CFSP, High Representative for   
*USE  alt representant per a la PESC (1016) 

*the Common Foreign and Security Policy, High 
Representative for   
*USE  alt representant per a la PESC (1016) 

The Humber, Yorkshire and  
USE  Yorkshire i Humberside (7211) 

*Tiana  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Maresme  

Tibet, qüestió del — (0816) 

tifó  
USE  cicló (5216) 

(TIJ), Tribunal Internacional de Justícia  
USE  Tribunal Internacional de Justícia (7606) 

*timbre (oficial)  
*USE  segell oficial (3221) 

timbre, impost del — (2446) 

Timiş  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  Romania de l’Oest  

BT2  regions de Romania  

Timor  
SN  Part occidental de l’illa de Timor que pertany a 

Indonèsia des del 1945.  
MT  7226 Àsia-Oceania  
MT  7231 geografia econòmica  
UF  Timor occidental  

BT2  Sud-est asiàtic  
BT1  Indonèsia  

BT2  país de l’APEC  
BT2  països de l’OPEP  
BT2  països de l’ASEAN  

Timor occidental  
USE  Timor (7226+7231) 

Timor Oriental  
SN  Part oriental de l’illa de Timor proclamada in-

dependent el 20 de maig del 2002, després que 
Indonèsia se l’annexionés per la força el 1975.  

MT  7226 Àsia-Oceania  
MT  7231 geografia econòmica  
UF  República Democràtica de Timor Oriental  
UF  Timor portuguès  
BT1  Sud-est asiàtic  
BT1  països de l’ACP  

Timor Oriental, República Democràtica de  
USE  Timor Oriental (7226+7231) 

Timor portuguès  
USE  Timor Oriental (7226+7231) 

tinença d’armes  
USE  arma personal (0431) 

tinença de la terra, règim de  
USE  règim d’explotació (5616) 

típics, anàlisi de casos  
USE  estudi de casos (3221) 

típics, estudi de casos  
USE  estudi de casos (3221) 

tipografia  
USE  impremta (3226) 

tipus CE, ocupació  
USE  funcionari europeu (1006) 

tipus d’actualització  
USE  tipus de descompte (2416) 

tipus d’interès  
USE  interès (2416) 

tipus de canvi  
MT  2411 economia monetària  
UF  cotització  
UF  tipus de canvi doble  
BT1  política de canvis  
NT1  paritat de canvi  
NT1  tipus de canvi flotant  
RT  balança comercial  
RT  import compensatori monetari  
RT  sistema monetari internacional  
RT  tipus de canvi central  
RT  tipus de canvi representatiu  

tipus de canvi central  
SN  Tipus de canvi de les monedes nacionals fixat en 

relació amb l’ecu i les altres monedes del SME. 
Com a numerari actua l’ecu.  

MT  2406 relacions monetàries  
UF  tipus de canvi pivot  
UF  tipus pivot  
BT1  mecanisme de canvi SME  

BT2  sistema monetari europeu  
NT1  marge de fluctuació  
RT  tipus de canvi  

tipus de canvi doble  
USE  tipus de canvi (2411) 

tipus de canvi flotant  
MT  2411 economia monetària  
UF  flotació de les monedes  
UF  fluctuació de canvis  
UF  fluctuació monetària  
BT1  tipus de canvi  

BT2  política de canvis  

tipus de canvi pivot  
USE  tipus de canvi central (2406) 

tipus de canvi representatiu  
SN  Tipus de conversió de l’ecu en monedes nacio-

nals que s’aparta de les paritats oficials. L’apli-
quem als productes agrícoles.  

MT  5606 política agrària  
UF  divisa verda  
UF  moneda verda  
UF  tipus de canvi verd  
UF  tipus de conversió agrícola  
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UF  tipus de conversió representatiu  
UF  tipus verd  
UF  unitat de compte agrícola  
UF  unitat de compte verd  
UF  valor d’unitat de compte agrícola  
BT1  política monetària agrícola  

BT2  política agrària comuna  
RT  sistema monetari europeu  
RT  tipus de canvi  

tipus de canvi verd  
USE  tipus de canvi representatiu (5606) 

tipus de conversió  
SN  Tipus de conversió entre l’euro i les monedes na-

cionals dels països de la zona euro. Aquest tipus 
és fix i irrevocable des de l’1 de gener del 1999.  

MT  2411 economia monetària  
UF  doble tipus de conversió  
BT1  política de canvis  

tipus de conversió agrícola  
USE  tipus de canvi representatiu (5606) 

tipus de conversió, doble  
USE  tipus de conversió (2411) 

tipus de conversió representatiu  
USE  tipus de canvi representatiu (5606) 

tipus de descompte  
MT  2416 institucions financeres i de crèdit  
UF  tipus d’actualització  
BT1  política creditícia  

tipus de gravamen  
USE  impost (2446) 

tipus de l’IVA  
MT  2446 fiscalitat  
BT1  IVA  

BT2  impost sobre el consum  

tipus de redescompte  
USE  redescompte (2416) 

tipus de sòl  
MT  3606 ciències naturals i aplicades  
UF  classificació del sòl  
UF  taxonomia del sòl  
BT1  ciència del sòl  

BT2  ciències de la terra  

tipus impositiu  
USE  impost (2446) 

tipus pivot  
USE  tipus de canvi central (2406) 

tipus preferencial de crèdit  
USE  bonificació d’interessos (2416) 

tipus reduït, préstec a  
USE  bonificació d’interessos (2416) 

tipus, rendiment  
USE  productivitat del treball (4416) 

tipus verd  
USE  tipus de canvi representatiu (5606) 

TIR  
USE  transport internacional per carretera (4816) 

TIR, acord  
USE  transport internacional per carretera (4816) 

tir, animal de — (5631) 

TIR, carnet  
USE  document de transport (4806) 

Tirol  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions d’Àustria  

Tirrena, mar — (5211) 

*Tírvia  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Pallars Sobirà  

titani  
MT  6816 metal·lúrgia i siderúrgia  
BT1  metall no ferrós  

BT2  metall  

titani, biòxid de  
USE  òxid (6811) 

titani, diòxid de  
USE  òxid (6811) 

títol a Borsa, admissió d’un  
USE  cotització borsària (2421) 

títol a Borsa, cotització d’un  
USE  cotització borsària (2421) 

títol acadèmic  
USE  títol d’estudis (3216) 

títol d’estudis  
MT  3216 organització de l’ensenyament  
UF  batxillerat  
UF  batxillerat europeu  
UF  certificat d’escolaritat  
UF  certificat d’estudis  
UF  diploma  
UF  diploma universitari  
UF  doctorat  
UF  graduat escolar  
UF  grau universitari  
UF  llicenciatura  
UF  títol acadèmic  
UF  títol de batxiller  
UF  títol de doctor  
UF  títol de llicenciat  
UF  títol universitari  
BT1  treball escolar  
RT  equivalència de títols  
RT  reconeixement de títols  

títol de batxiller  
USE  títol d’estudis (3216) 

títol de crèdit  
MT  2411 economia monetària  
UF  efecte de comerç  

UF  lletra de canvi  
UF  pagaré  
BT1  diners bancaris  

BT2  moneda  
BT3  mercat monetari  

RT  crèdit  
RT  dret canviari  

títol de doctor  
USE  títol d’estudis (3216) 

títol de llicenciat  
USE  títol d’estudis (3216) 

títol de transport  
MT  4806 política de transports  
UF  bitllet  
UF  targeta Eurail  
BT1  reglamentació del transport  
RT  transport de viatgers  

títol universitari  
USE  títol d’estudis (3216) 

títol valor  
USE  valor mobiliari (2421) 

títols, convalidació de  
USE  reconeixement de títols (3206) 

títols, equivalència de — (3206) 

títols, reconeixement de — (3206) 

titularitat pública, bosc de  
USE  forest de l’estat (5636) 

*Tiurana  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Noguera  

*Tivenys  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Ebre  

*Tivissa  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Ribera d’Ebre  

TJCE  
USE  Tribunal de Justícia de les Comunitats Euro-

pees (1006) 

TJCE, sentència  
USE  sentència del Tribunal CE (1011) 

TLCAN  
MT  7616 organitzacions extraeuropees  
UF  acord de lliure comerç d’Amèrica del Nord 

(ALCAN)  
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UF  mercat comú del nord  
UF  NAFTA  
UF  Tractat de Lliure Comerç d’Amèrica del Nord  
BT1  organització americana  
RT  acord de lliure comerç  
RT  país del TLCAN  
RT  zona de lliure comerç  

TLCAN, país del — (7231) 

(TNP), tractat de no-proliferació d’armes nucle-
ars  
USE  no-proliferació nuclear (0816) 

Tobago, República de Trinitat i  
USE  Trinitat i Tobago (7216+7231+7236) 

Tobago, Trinitat i — (7216+7231+7236) 

toc de queda  
USE  estat d’emergència (0431) 

tocadiscs  
USE  aparell de reproducció del so (3226) 

tocador, article de — (6846) 

tocador, producte de  
USE  producte cosmètic (6811) 

Togo  
MT  7221 Àfrica  
MT  7231 geografia econòmica  
UF  República Togolesa  
BT1  Àfrica occidental  

BT2  Àfrica subsahariana  
BT1  país de la UEMOA  
BT1  països de l’ACP  
BT1  països de la Cedeao  

Togolesa, República  
USE  Togo (7221+7231) 

Tokelau  
MT  7226 Àsia-Oceania  
MT  7231 geografia econòmica  
BT1  Polinèsia  

BT2  Oceania  
BT1  país de la Comunitat del Pacífic  

Tokyo round  
USE  Ronda de Tòquio (2011) 

*Toledo  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*BT1  Castella-la Manxa  

*BT2  regions d’Espanya  

tomàquet  
USE  hortalissa de fruit (6006) 

tomàquet, concentrat de  
USE  producte a base d’hortalisses (6026) 

tómbola  
USE  joc d’atzar (2826) 

Tomé e Príncipe, São  
USE  São Tomé i Príncipe (7221+7231) 

Tomé i Príncipe, República Democràtica de São  
USE  São Tomé i Príncipe (7221+7231) 

Tomé i Príncipe, São — (7221+7231) 

tomme de Savoie  
USE  formatge de pasta semidura (6016) 

*Tona  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Osona  

Tonga  
MT  7226 Àsia-Oceania  
MT  7231 geografia econòmica  
UF  Regne de Tonga  
BT1  Polinèsia  

BT2  Oceania  
BT1  país de la Comunitat del Pacífic  
BT1  països de l’ACP  

Tonga, Regne de  
USE  Tonga (7226+7231) 

*toponímia  
*MT  3611 humanitats  
*UF  *nom geogràfic  
*BT1  lingüística  

*BT2  ciències socials  

Tòquio, Ronda de — (2011) 

Tor Europeu Comú  
USE  Joint European Torus (1006) 

*Torà  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Segarra  

torba  
MT  6606 política energètica  
BT1  combustible fòssil  

BT2  combustible  
BT3  indústria energètica  

*Tordera  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Maresme  

toreig  
USE  espectacle d’animals (2826) 

*Torelló  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Osona  

*Torelló, Sant Pere de  — (7211+9999) 

*Torelló, Sant Vicenç de  — (7211+9999) 

torero  
USE  professió artística (2831) 

tori  
USE  matèria radioactiva (6621) 

*Torms, els  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Garrigues  

torn de preguntes  
MT  0426 treballs parlamentaris  
BT1  sessió parlamentària  

BT2  procediment parlamentari  
RT  pregunta oral  

torn laboral  
USE  treball per torns (4416) 

*Tornabous  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Urgell  

tornado  
USE  cicló (5216) 

torns rotatius  
USE  humanització del treball (4416) 

torns, treball per — (4416) 

torrar, malt sense  
USE  malt (6026) 

torrat, malt  
USE  malt (6026) 

*Torre de Cabdella, la  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Pallars Jussà  

*Torre de Claramunt, la  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Anoia  

*Torre de Fontaubella, la  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Priorat  

*Torre de l’Espanyol, la  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
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*BT1  *Tarragona  
*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Ribera d’Ebre  

*Torre-serona  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Segrià  

*Torrebesses  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Segrià  

*Torredembarra  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Tarragonès  

*Torrefarrera  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Segrià  

*Torrefeta i Florejacs  
*SN  *Municipi que fins el 19 de setembre del 1994 

s’anomenà Torreflor (DOGC núm. 1949).  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Segarra  

*Torregrossa  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Pla d’Urgell  

*Torrelameu  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Noguera  

*Torrelavit  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Penedès  

*Torrelles de Foix  

*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Penedès  

*Torrelles de Llobregat  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Llobregat  

*Torrent  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Empordà  

*Torres de Segre  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Segrià  

*Torroella de Fluvià  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Empordà  

*Torroella de Montgrí  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Empordà  

*Torroja del Priorat  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Priorat  

*Tortellà  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Garrotxa  

*Tortosa  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Ebre  

tortuga  
USE  rèptil (5211) 

tortura  
MT  0431 vida política i seguretat pública  
BT1  violència política  

BT2  seguretat pública  
RT  drets humans  
RT  tracte cruel i degradant  

Torus, Joint European — (1006) 

Torus, Next European  
USE  Joint European Torus (1006) 

Toscana  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions d’Itàlia  

*Toses  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Ripollès  

*Tossa de Mar  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Selva  

total admissible de captures (TAC)  
USE  captura autoritzada (5641) 

total autoritzada, captura  
USE  captura autoritzada (5641) 

total autoritzat de captures  
USE  captura autoritzada (5641) 

total autoritzat, pes  
USE  pes i dimensions (4811) 

total, captura — (5641) 

total de captures autoritzades  
USE  captura autoritzada (5641) 

total en càrrega, pes  
USE  pes i dimensions (4811) 

totalitari, règim  
USE  règim autoritari (0406) 

totalitarisme  
USE  règim autoritari (0406) 

totemisme  
USE  religió primitiva (2831) 

*totxo  
*USE  maó (6831) 

tou, blat — (6006) 

*Tous, Sant Martí de  — (7211+9999) 

tova, formatge de pasta — (6016) 
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tova, tecnologia — (6411) 

tòxic, producte  
USE  substància tòxica (5216) 

tòxic, risc  
USE  risc industrial (5206) 

tòxica, emanació  
USE  substància tòxica (5216) 

tòxica, substància — (5216) 

toxicitat  
USE  substància tòxica (5216) 

toxicologia  
MT  2841 sanitat  
UF  radiotoxicologia  
BT1  ciències mèdiques  
RT  substància tòxica  
RT  toxicomania  

toxicomania  
MT  2826 vida social  
UF  consum de drogues  
UF  drogoaddicció  
UF  drogodependència  
UF  lluita contra la droga  
BT1  problema social  
RT  estupefaent  
RT  Observatori Europeu de la Droga i les Toxico-

manies  
RT  substància psicotròpica  
RT  toxicologia  
RT  tràfic d’estupefaents  

Toxicomanies, Observatori Europeu de la 
Droga i les — (1006) 

TPI  
USE  Tribunal Penal Internacional (TPI) (7606) 

(TPI), Tribunal Penal Internacional — (7606) 

TPICE  
USE  Tribunal de Primera Instància de les Comuni-

tats Europees (1006) 

(TPIR), Tribunal Penal Internacional per a Rwan-
da  
USE  Tribunal Penal Internacional (TPI) (7606) 

(TPIY), Tribunal Penal Internacional per a l’An-
tiga Iugoslàvia  
USE  Tribunal Penal Internacional (TPI) (7606) 

tracció animal  
USE  animal de tir (5631) 

Tràcia occidental  
USE  Macedònia oriental-Tràcia (7211) 

tractament antiparasitari  
USE  tractament fitosanitari (5621) 

tractament contra les males herbes  
USE  tractament fitosanitari (5621) 

tractament d’aliments  
USE  transformació alimentària (6036) 

tractament de dades  
MT  3236 informàtica i tractament de dades  
UF  tractament de gràfics  
UF  tractament electrònic de dades  
NT1  base de dades  

NT2  centre distribuïdor de bases de dades  
NT1  codificació  

NT2  criptografia  
NT1  comunicació de dades  
NT1  dades personals  
NT1  memorització de dades  
NT1  protecció de dades  
NT1  recollida de dades  

NT2  telecàrrega  
NT2  teledetecció  

NT1  registre de dades  
RT  document electrònic  
RT  ordinador  

tractament de deixalles  
USE  gestió de residus (5206) 

tractament de gràfics  
USE  tractament de dades (3236) 

tractament de l’aigua  
MT  5206 política del medi ambient  
UF  cloració  
UF  depuració de l’aigua  
UF  dessalinització  
UF  estació depuradora  
UF  instal·lació depuradora  
UF  sanejament de l’aigua  
UF  tractament de les aigües residuals  
BT1  gestió de l’aigua  
RT  aigua residual  
RT  fangs de depuració  

tractament de la fusta  
USE  indústria de la fusta (6836) 

tractament de la informació  
MT  3231 informació i tractament de la informació  
NT1  divulgació científica  
NT1  estratègia econòmica  
NT1  intel·ligència artificial  
NT1  interpretació  
NT1  terminologia  
NT1  traducció  
NT1  traducció automàtica  
NT1  transliteració  
RT  centralització de la informació  
RT  ciència de la informació  
RT  equip electrònic  
RT  indústria de la informació  
RT  ofimàtica  

tractament de les aigües residuals  
USE  tractament de l’aigua (5206) 

tractament de les plantes  
USE  tractament fitosanitari (5621) 

tractament de residus  
USE  gestió de residus (5206) 

tractament de textos  
MT  3236 informàtica i tractament de dades  
BT1  ofimàtica  

BT2  informàtica aplicada  
BT3  informàtica  

RT  treball en pantalla  

tractament de textos, màquina de  
USE  màquina d’oficina (6826) 

tractament del carbó  
MT  6611 indústries carbonera i minera  
UF  gasificació del carbó  
UF  hidrogenació del carbó  
UF  liqüefacció del carbó  
BT1  indústria carbonera  

tractament del mineral  
MT  6611 indústries carbonera i minera  
UF  reducció del mineral  
BT1  indústria minera  

tractament dels hidrocarburs  
USE  tecnologia petroliera (6616) 

tractament dels metalls  
USE  treball dels metalls (6816) 

tractament electrònic de dades  
USE  tractament de dades (3236) 

tractament fitosanitari  
MT  5621 explotació agrícola del sòl  
UF  lluita contra plagues  
UF  tractament antiparasitari  
UF  tractament contra les males herbes  
UF  tractament de les plantes  
BT1  tècnica de conreu  
RT  destrucció de conreus  
RT  investigació agronòmica  
RT  legislació fitosanitària  
RT  malaltia vegetal  
RT  parasitologia  
RT  producte fitosanitari  

tractament mèdic  
USE  terapèutica (2841) 

tractat, adhesió a un  
USE  adhesió a un acord (0806) 

tractat CE, incompliment del  
USE  incompliment del dret comunitari (1011) 

tractat CE, infracció del  
USE  incompliment del dret comunitari (1011) 

tractat CE, violació del  
USE  incompliment del dret comunitari (1011) 

tractat CECA  
SN  El tractat CECA va expirar el juliol del 2002.  
MT  1011 dret de la Unió Europea  
BT1  tractats de la UE  

tractat CEE  
MT  1011 dret de la Unió Europea  
UF  tractat de Roma  
BT1  tractats de la UE  

tractat CEEA  
MT  1011 dret de la Unió Europea  
UF  tractat Euratom  
BT1  tractats de la UE  

tractat, celebració d’un  
USE  ratificació d’un acord (0806) 
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tractat comercial  
USE  acord comercial (2021) 

tractat, conclusió d’un  
USE  ratificació d’un acord (0806) 

tractat constitucional  
USE  constitució europea (1011) 

tractat d’adhesió CE  
MT  1011 dret de la Unió Europea  
BT1  tractats de la UE  

tractat d’adhesió UE  
SN  L’utilitzarem a partir de l’1 de novembre del 1993, 

data de l’entrada en vigor del tractat de Maas-
tricht.  

MT  1011 dret de la Unió Europea  
BT1  tractat de la Unió Europea  

BT2  tractats de la UE  
RT  adhesió a la Unió Europea  

tractat d’Amsterdam  
MT  1011 dret de la Unió Europea  
BT1  tractat de la Unió Europea  

BT2  tractats de la UE  

tractat de fusió  
MT  1011 dret de la Unió Europea  
UF  fusió de les institucions comunitàries  
UF  tractat de fusió CE  
BT1  tractats de la UE  

tractat de fusió CE  
USE  tractat de fusió (1011) 

Tractat de l’Àsia del Sud-est, Organització del  
USE  OTASE (7616+7621) 

Tractat de l’Atlàntic Nord, Organització del  
USE  OTAN (7621) 

tractat de la Unió Europea  
MT  1011 dret de la Unió Europea  
UF  tractat de Maastricht  
UF  tractat UE  
BT1  tractats de la UE  
NT1  tractat d’adhesió UE  
NT1  tractat d’Amsterdam  
NT1  tractat de Lisboa  
NT1  tractat de Niça  
RT  Unió Europea  

tractat de Lisboa  
MT  1011 dret de la Unió Europea  
BT1  tractat de la Unió Europea  

BT2  tractats de la UE  

Tractat de Lliure Comerç d’Amèrica del Nord  
USE  TLCAN (7616) 

tractat de Maastricht  
USE  tractat de la Unió Europea (1011) 

tractat de Niça  
MT  1011 dret de la Unió Europea  
BT1  tractat de la Unió Europea  

BT2  tractats de la UE  

tractat de no-proliferació d’armes nuclears (TNP)  
USE  no-proliferació nuclear (0816) 

tractat de Roma  
USE  tractat CEE (1011) 

tractat de Varsòvia  
USE  organització del tractat de Varsòvia (7611) 

tractat de Varsòvia, organització del — (7611) 

tractat Euratom  
USE  tractat CEEA (1011) 

tractat internacional  
USE  acord internacional (0806) 

tractat, modificació d’un  
USE  revisió d’un acord (0806) 

tractat multilateral  
USE  acord multilateral (0806) 

tractat pel qual s’estableix una constitució per 
a Europa  
USE  constitució europea (1011) 

tractat, pròrroga d’un  
USE  pròrroga d’un acord (0806) 

tractat, protocol d’un — (0806) 

tractat, ratificació d’un  
USE  ratificació d’un acord (0806) 

tractat, reconducció d’un  
USE  pròrroga d’un acord (0806) 

tractat, renovació d’un  
USE  pròrroga d’un acord (0806) 

tractat, revisió d’un  
USE  revisió d’un acord (0806) 

tractat, signatura d’un — (0806) 

tractat UE  
USE  tractat de la Unió Europea (1011) 

tractats, autorització de  
USE  competències del parlament (0421) 

tractats CE, revisió dels — (1011) 

tractats de la UE  
SN  Utilitzarem els termes específics.  
MT  1011 dret de la Unió Europea  
UF  dret primari  
UF  tractats de la Unió Europea  
NT1  Acta Única Europea  
NT1  constitució europea  
NT1  Protocol CE  
NT1  revisió dels tractats CE  
NT1  tractat CECA  
NT1  tractat CEE  
NT1  tractat CEEA  
NT1  tractat d’adhesió CE  
NT1  tractat de fusió  
NT1  tractat de la Unió Europea  

NT2  tractat d’adhesió UE  
NT2  tractat d’Amsterdam  
NT2  tractat de Lisboa  
NT2  tractat de Niça  

RT  fonts del dret  

tractats de la Unió Europea  
USE  tractats de la UE (1011) 

tracte CE, exclusió del — (2006) 

tracte comunitari, exclusió del  
USE  exclusió del tracte CE (2006) 

tracte cruel i degradant  
MT  1236 drets i llibertats  
BT1  dret de l’individu  
RT  règim penitenciari  
RT  tortura  

tracte de nació més afavorida  
USE  nació més afavorida (2021) 

tracte, desigualtat de  
USE  igualtat de tracte (1236) 

tracte discriminatori  
USE  lluita contra la discriminació (1236) 

tracte, igualtat de — (1236) 

tractor  
MT  5626 mitjà de producció agrícola  
BT1  màquina agrícola  

BT2  equip agrícola  
BT3  mitjà de producció agrícola  

*RT  mecanització agrària  
*RT  modernització de l’explotació agrària  
RT  vehicle agrícola  

traçabilitat  
MT  6416 investigació i propietat intel·lectual  
UF  traçabilitat d’animals  
UF  traçabilitat de productes  
BT1  anàlisi qualitativa  

BT2  mètode d’investigació  
BT3  investigació  

RT  etiquetatge  
RT  legislació alimentària  
RT  legislació veterinària  
RT  seguretat alimentària  

traçabilitat d’animals  
USE  traçabilitat (6416) 

traçabilitat de productes  
USE  traçabilitat (6416) 

*Trade Agreement, Central European Free   
*USE  ACLC (7611) 

*Trade Area of the Americas, Free   
*USE  Zona de Lliure Comerç de les Amèriques 

(7616) 

Trade Centre, UNCTAD/WTO International  
USE  Centre de Comerç Internacional (7606) 

Trade Expansion Act  
USE  Llei d’Expansió Comercial (2011) 

trade, terms of  
USE  terme de l’intercanvi (2016) 

tradició  
USE  costums i tradicions (2831) 
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tradició, vi de  
USE  vi alcoholitzat (6021) 

tradicional, pesca — (5641) 

tradicional, tecnologia — (6411) 

tradicions, costums i — (2831) 

traducció  
MT  3231 informació i tractament de la informació  
BT1  tractament de la informació  
RT  lingüística  
RT  professió de la informació  

traducció automàtica  
MT  3231 informació i tractament de la informació  
BT1  tractament de la informació  

Traducció dels Òrgans de la Unió Europea, 
Centre de — (1006) 

traducció, diccionari de  
USE  diccionari multilingüe (3221) 

traductor  
USE  professió de la informació (3231) 

tràfic comercial, desviació del  
USE  restricció de les importacions (2021) 

tràfic d’antiguitats  
USE  comerç d’art (2831) 

tràfic d’armes  
USE  comerç d’armes (0821) 

tràfic d’empreses, impost sobre el  
USE  IVA (2446) 

tràfic d’estupefaents  
MT  1216 dret penal  
UF  narcotraficant  
UF  narcotràfic  
UF  traficant de drogues  
UF  tràfic de drogues  
BT1  infracció  
RT  blanqueig de diners  
RT  lluita contra el crim  
RT  toxicomania  
RT  tràfic il·lícit  

tràfic d’infants  
USE  tràfic de persones (1216) 

tràfic d’influències  
USE  corrupció (1216) 

tràfic d’òrgans  
USE  comerç d’òrgans (2826) 

tràfic de blanques  
USE  tràfic de persones (1216) 

tràfic de dones  
USE  tràfic de persones (1216) 

tràfic de drogues  
USE  tràfic d’estupefaents (1216) 

tràfic de mà d’obra  
USE  treballador clandestí (4411) 

tràfic de menors  
USE  tràfic de persones (1216) 

tràfic de mercaderies  
USE  transport de mercaderies (4811) 

tràfic de perfeccionament actiu  
USE  perfeccionament actiu (2011) 

tràfic de perfeccionament passiu  
USE  perfeccionament passiu (2011) 

tràfic de persones  
MT  1216 dret penal  
UF  tràfic d’infants  
UF  tràfic de blanques  
UF  tràfic de dones  
UF  tràfic de menors  
BT1  delicte contra les persones  

BT2  infracció  
RT  esclavitud  

tràfic il·lícit  
MT  2006 política comercial  
UF  comerç clandestí  
UF  comerç il·lícit  
UF  contraban  
UF  mercat negre  
BT1  reglamentació comercial  

BT2  política comercial  
RT  comerç d’armes  
RT  comerç d’art  
RT  comerç d’òrgans  
RT  delicte econòmic  
RT  economia submergida  
RT  falsificació  
RT  frau  
RT  tràfic d’estupefaents  

tràfic internacional  
USE  transport internacional (4811) 

tràfic internacional de deixalles  
USE  exportació de residus (5216) 

tràfic internacional de residus  
USE  exportació de residus (5216) 

tràfic intracomunitari  
USE  transport intracomunitari (4811) 

tràfic transfronterer de deixalles  
USE  exportació de residus (5216) 

tràfic transfronterer de residus  
USE  exportació de residus (5216) 

traficant de drogues  
USE  tràfic d’estupefaents (1216) 

trajecte domicili-feina  
USE  moviment pendular (2811) 

tramada  
USE  transport de fusta flotant (4821) 

tramesa postal  
USE  servei postal (3226) 

tràmit administratiu  
USE  formalitat administrativa (0436) 

tràmits administratius, cost dels  
USE  formalitat administrativa (0436) 

tràmits administratius, simplificació dels  
USE  formalitat administrativa (0436) 

trampes, caça amb  
USE  caça (2826) 

tramvia  
USE  vehicle sobre carrils (4816) 

tranquil·litzant  
MT  2841 sanitat  
UF  barbitúric  
UF  somnífer  
BT1  substància psicotròpica  

BT2  producte farmacèutic  
BT3  indústria farmacèutica  

transacció d’iniciats  
USE  abús d’informació privilegiada (1216) 

transacció financera  
MT  2421 lliure circulació de capitals  
BT1  mercat financer  
RT  pagament  
RT  regulació de transaccions  

transacció invisible  
USE  balança d’invisibles (2406) 

transaccions, reglamentació de les  
USE  reglamentació financera (2421) 

transaccions, regulació de — (2006) 

transaccions, volum de — (2421) 

transbordador  
MT  4821 transport marítim i fluvial  
UF  ferri  
BT1  vaixell  

BT2  transport marítim  

transbordador espacial  
USE  llançadora espacial (4826) 

Transdanubi central  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions d’Hongria  

Transdanubi meridional  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions d’Hongria  

Transdanubi occidental  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions d’Hongria  

transeuropea, xarxa — (1016) 

transferència  
MT  2411 economia monetària  
UF  gir  
BT1  diners bancaris  

BT2  moneda  
BT3  mercat monetari  

RT  activitat bancària  

transferència d’informació  
USE  intercanvi d’informació (3231) 
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transferència de capitals  
MT  2421 lliure circulació de capitals  
UF  transferència financera  
UF  transferència monetària  
BT1  moviment de capitals  

BT2  lliure circulació de capitals  
NT1  preu de transferència  

transferència de drets a pensió  
MT  2836 protecció social  
BT1  pensió de jubilació  

BT2  prestació social  
BT3  seguretat social  

transferència de l’empresa  
MT  4006 organització de l’empresa  
BT1  política de l’empresa  
RT  acomiadament  
RT  fusió d’empreses  

transferència de tecnologia  
SN  Transferència, d’un país a un altre, dels coneixe-

ments, les tècniques de fabricació i l’equip ne-
cessari per a la producció de béns.  

MT  6411 tecnologia i reglamentació tècnica  
BT1  tecnologia  
NT1  difusió de les innovacions  
RT  independència tecnològica  
RT  innovació  
RT  país en desenvolupament  
RT  relació indústria-investigació  

transferència financera  
USE  transferència de capitals (2421) 

transferència, ingrés per  
USE  transferències socials (1626) 

transferència, màquina de  
USE  màquina eina (6821) 

transferència monetària  
USE  transferència de capitals (2421) 

transferència pressupostària  
USE  pròrroga de crèdit (2441) 

transferència, preu de — (2421) 

transferència reemborsable  
USE  reembors (2416) 

transferència Stabex  
USE  Stabex (1016) 

transferències socials  
SN  Subsidis i prestacions de serveis, amb càrrec a la 

despesa pública, a persones i categories socials, 
sense contrapartida per als beneficiaris i amb 
l’objectiu de millorar llur nivell de vida.  

MT  1626 comptabilitat nacional  
UF  ingressos socials  
UF  ingrés per transferència  
BT1  renda  
RT  seguretat social  

transformació a duana  
SN  Règim que permet sotmetre determinades mer-

caderies no comunitàries a operacions de modi-
ficació sense que estiguin subjectes a drets d’im-
portació ni a mesures de política comercial. Els 
productes resultants de les esmentades opera-

cions es posen en lliure pràctica amb els drets 
d’importació deguts.  

MT  2011 política aranzelària  
UF  règim de transformació a duana  
BT1  règim duaner suspensiu  

BT2  règim duaner comunitari  

transformació a duana, règim de  
USE  transformació a duana (2011) 

transformació alimentària  
MT  6036 tecnologia alimentària  
UF  tractament d’aliments  
UF  transformació de productes alimentaris  
BT1  tecnologia alimentària  
RT  aliment transformat  
RT  indústria agroalimentària  
RT  producte alimentari complex  

transformació d’ocupació  
USE  reconversió de l’ocupació (4406) 

transformació de metalls  
USE  treball dels metalls (6816) 

transformació de productes agrícoles  
USE  indústria agrària (6031) 

transformació de productes agrícoles, indústria 
de  
USE  indústria agrària (6031) 

transformació de productes alimentaris  
USE  transformació alimentària (6036) 

transformació de residus  
USE  reciclatge de residus (5206) 

transformació del vidre  
USE  indústria del vidre (6811) 

transformació, indústria de — (6806) 

transformada, llet descremada  
USE  llet descremada (6016) 

transformador  
USE  màquina elèctrica (6826) 

transformadora, indústria  
USE  indústria de transformació (6806) 

transformat a base de carn, producte  
USE  producte carni (6026) 

transformat a base de cereal, producte  
USE  producte a base de cereal (6026) 

transformat, aliment — (6026) 

transfronterer de dades, flux — (3226) 

transfronterer de deixalles, tràfic  
USE  exportació de residus (5216) 

transfronterer de residus, tràfic  
USE  exportació de residus (5216) 

transfronterer, transport — (4811) 

transfronterera, contaminació — (5216) 

transfronterera, cooperació — (0811) 

transfronterera, integració  
USE  cooperació transfronterera (0811) 

*trànsfuga  
*USE  comportament polític (0431) 

transfusió de sang  
MT  2841 sanitat  
UF  banc de sang  
UF  donació de sang  
BT1  organització sanitària  

BT2  política sanitària  
RT  comerç d’òrgans  
RT  sida  

transgènic, animal — (6411) 

transgènic, organisme  
USE  organisme modificat genèticament (6411) 

transgènica, planta — (6411) 

transhumància  
USE  nomadisme (2811) 

transició CE, període de — (1016) 

transició, economia de  
USE  economia en transició (1621) 

transició, economia en — (1621) 

transició econòmica  
SN  Reformes de les estructures polítiques en un 

país o un grup de països que es tradueixen, en 
economia, per una transició d’una economia 
planificada a una economia de mercat.  

MT  1611 creixement econòmic  
BT1  desenvolupament econòmic  
RT  economia en transició  

transició, país en  
USE  economia en transició (1621) 

transistor  
USE  component electrònic (6826) 

trànsit  
SN  Transport pel territori d’un país quan els punts 

de partida i de destinació són fora del dit país.  
MT  4811 organització dels transports  
UF  trànsit de mercaderies  
BT1  localització del transport  

*trànsit, accident de   
*USE  accident de transport (4806) 

trànsit aeri  
USE  circulació aèria (4826) 

trànsit al centre de la ciutat  
USE  circulació urbana (4811) 

trànsit comunitari  
SN  Règim duaner de trànsit aplicable a l’interior de 

la Comunitat Europea.  
MT  2011 política aranzelària  
BT1  política aranzelària comuna  
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trànsit de mercaderies  
USE  trànsit (4811) 

trànsit de navegació interior  
USE  transport per via navegable (4821) 

trànsit de viatgers  
USE  transport de viatgers (4811) 

trànsit, dret de — (2011) 

trànsit duaner  
SN  Moviment de les mercaderies que travessen un 

territori sense pagar drets de duana.  
MT  2011 política aranzelària  
BT1  règim duaner suspensiu  

BT2  règim duaner comunitari  
RT  transport sota precinte duaner  

trànsit ferroviari  
USE  transport ferroviari (4816) 

trànsit fluvial  
USE  transport per via navegable (4821) 

trànsit fronterer  
USE  transport transfronterer (4811) 

trànsit, infracció de la llei de  
USE  infracció del codi de circulació (1216) 

trànsit, infracció del codi de  
USE  infracció del codi de circulació (1216) 

trànsit marítim  
USE  transport marítim (4821) 

trànsit portuari  
MT  4821 transport marítim i fluvial  
BT1  política portuària  

trànsit rodat  
MT  4816 transport terrestre  
UF  circulació per carretera  
UF  circulació rodada  
BT1  transport per carretera  

BT2  transport terrestre  
RT  aparcament  
RT  Codi de la Circulació  
RT  control de la circulació  
RT  senyalització  

trànsit, senyal de  
USE  senyalització (4806) 

transitori CE, període  
USE  període de transició CE (1016) 

transitòria CE, mesura  
USE  període de transició CE (1016) 

transitòries CE, mesures  
USE  període de transició CE (1016) 

Transkei  
USE  Sud-àfrica (7221+7231) 

transliteració  
MT  3231 informació i tractament de la informació  
BT1  tractament de la informació  
RT  lingüística  

*transmissible, encefalopatia espongiforme   
*USE  malaltia del sistema nerviós (2841) 

transmissible, malaltia  
USE  malaltia infecciosa (2841) 

transmissió de banda ampla, xarxa de  
USE  xarxa de transmissió de dades (3226) 

transmissió de coneixements  
USE  gestió de coneixements (4021) 

transmissió de dades  
MT  3226 comunicació  
UF  flux de dades  
UF  Transpac  
UF  transmissió interactiva  
BT1  telecomunicació  

BT2  sistema de comunicació  
NT1  flux transfronterer de dades  
NT1  xarxa de transmissió de dades  
NT1  xarxa de transmissió interactiva  
RT  comunicació de dades  
RT  telemàtica  

transmissió de dades, xarxa de — (3226) 

transmissió de documents  
USE  subministrament de documents (3221) 

transmissió de know how  
USE  gestió de coneixements (4021) 

transmissió de la propietat  
MT  1211 dret civil  
BT1  propietat de béns  
NT1  donació  
NT1  herència  
RT  impost sobre transmissions patrimonials  
RT  nacionalitat  

transmissió interactiva  
USE  transmissió de dades (3226) 

transmissió interactiva, xarxa de — (3226) 

transmissió sexual, malaltia de — (2841) 

transmissió televisiva plurilingüe  
USE  televisió europea (3226) 

transmissions patrimonials, impost sobre — 
(2446) 

transmissions, tarifa de  
USE  tarifa de comunicacions (3226) 

transmissor de malaltia  
MT  2841 sanitat  
UF  agent transmissor de malaltia  
UF  insecte transmissor de malaltia  
UF  vector de malaltia  
BT1  epidemiologia  

BT2  ciències mèdiques  
RT  epidèmia  
RT  insecte  
RT  lluita contra els insectes  

transmissor de malaltia, agent  
USE  transmissor de malaltia (2841) 

transmissor de malaltia, insecte  
USE  transmissor de malaltia (2841) 

transnacional, empresa — (4011) 

transnacional, societat  
USE  empresa transnacional (4011) 

Transpac  
USE  transmissió de dades (3226) 

transparència administrativa  
MT  0436 poder executiu i administració pública  
BT1  relació administració-administrat  

BT2  administració pública  
RT  accés a la informació  
RT  difusió de la informació  
RT  governança  
RT  reclamació davant el defensor del poble europeu  
RT  transparència del procés decisori  

transparència del procés de presa de decisions  
USE  transparència del procés decisori (1006) 

transparència del procés decisori  
MT  1006 institucions de la Unió Europea i funció 

pública europea  
UF  transparència del procés de presa de decisions  
BT1  funcionament institucional  
NT1  accés a la informació comunitària  
NT1  difusió de la informació comunitària  
NT1  publicitat de les sessions  
RT  transparència administrativa  

transport a l’hinterland  
USE  transport al rerepaís (4811) 

transport a l’interior del país  
USE  transport al rerepaís (4811) 

transport, accident de — (4806) 

transport aeri  
MT  4826 transport aeri i espacial  
UF  aeronàutica  
UF  aviació  
UF  servei aeri  
NT1  aeroport  

NT2  assistència en les escales  
NT1  aviació civil  
NT1  cabotatge aeri  
NT1  circulació aèria  
NT1  flota aèria  

NT2  avió  
NT2  helicòpter  

NT1  línia aèria  
NT2  companyia aèria de baix cost  

RT  aviació militar  
RT  combustible d’aviació  
RT  control aeri  
RT  dret aeronàutic  
RT  espai aeri  
RT  IATA  
RT  indústria aeronàutica  
RT  personal de transport  
RT  tarifa aèria  

Transport Aeri Internacional, Associació de  
USE  IATA (7626) 

transport aeri, liberalització del — (1231) 
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transport aeri, seguretat del  
USE  seguretat aèria (4806) 

transport al rerepaís  
SN  Transport vinculat a l’àrea d’influència d’un port.  
MT  4811 organització dels transports  
UF  transport a l’hinterland  
UF  transport a l’interior del país  
BT1  localització del transport  

*Transport Association, International Air   
*USE  IATA (7626) 

transport, autorització de — (4806) 

transport, avió de  
USE  avió (4826) 

transport, capacitat de — (4811) 

transport carril-carretera  
USE  transport combinat (4811) 

transport col·lectiu  
MT  4811 organització dels transports  
BT1  transport de viatgers  

BT2  organització dels transports  
RT  transport escolar  

transport combinat  
SN  Transport de mercaderies que combina diverses 

modalitats de transport, en què els recorreguts 
més llargs es fan per via fèrria, marítima o fluvi-
al, i els més curts per carretera.  

MT  4811 organització dels transports  
UF  transport carril-carretera  
UF  transport intermodal  
UF  transport multimodal  
BT1  mode de transport  

transport, contracte de — (4811) 

transport, cost de  
USE  preu del transport (4806) 

transport d’animals  
MT  4811 organització dels transports  
BT1  organització dels transports  
RT  benestar dels animals  
RT  protecció dels animals  

transport d’energia  
MT  6606 política energètica  
BT1  política energètica  
RT  combustible nuclear  
RT  transport per canonada  
RT  transport terrestre  
RT  vaixell cisterna  

transport de càrregues pesants, vehicle per a — (4811) 

transport de ferits  
USE  transport de malalts (2841) 

transport de fusta flotant  
MT  4821 transport marítim i fluvial  
UF  tramada  
BT1  transport per via navegable  

transport de malalts  
MT  2841 sanitat  
UF  ambulància  

UF  transport de ferits  
BT1  organització sanitària  

BT2  política sanitària  
RT  organització dels transports  

transport de matèries perilloses pel Rin, Regla-
ment sobre el  
USE  acord ADN (4821) 

transport de mercaderies  
MT  4811 organització dels transports  
UF  tràfic de mercaderies  
BT1  organització dels transports  
NT1  acord ATP  
NT1  càrrega  

NT2  capacitat de càrrega  
NT2  càrrega per eix  
NT2  càrrega útil  

NT1  contenidor  
NT1  transport de mercaderies perilloses  
RT  noli  
RT  producte perible  

transport de mercaderies perilloses  
MT  4811 organització dels transports  
UF  transport de substàncies perilloses  
BT1  transport de mercaderies  

BT2  organització dels transports  
RT  acord ADR  
RT  seguretat del transport  
RT  substància perillosa  

*transport de rodalia  
*MT  4811 organització dels transports  
*BT1  organització dels transports  
*RT  transport urbà  

transport de substàncies perilloses  
USE  transport de mercaderies perilloses (4811) 

transport de superfície  
MT  4811 organització dels transports  
BT1  mode de transport  

transport de tropes, avió de  
USE  aviació militar (0821) 

transport de viatgers  
MT  4811 organització dels transports  
UF  trànsit de viatgers  
BT1  organització dels transports  
NT1  reserva  
NT1  transport col·lectiu  
NT1  usuari de transports  
NT1  viatge amb tot inclòs  
NT1  viatge en grup  
RT  Convenció CIV  
RT  tarifa de viatgers  
RT  títol de transport  
RT  viatger  

transport, despeses de  
USE  noli (4806) 

transport, destinació del  
USE  localització del transport (4811) 

transport, document de — (4806) 

transport, durada del — (4811) 

transport, economia del — (4806) 

transport, empresa de — (4811) 

transport escolar  
MT  3216 organització de l’ensenyament  
BT1  vida escolar  
RT  transport col·lectiu  

transport espacial  
MT  4826 transport aeri i espacial  
NT1  instal·lació de llançament  
NT1  navegació espacial  
NT1  tècnica espacial  
NT1  vehicle espacial  

NT2  llançadora espacial  
NT2  satèl·lit  

RT  Agència Espacial Europea  
RT  ciència de l’espai  
RT  indústria aeroespacial  
RT  política espacial  

transport ferroviari  
MT  4816 transport terrestre  
UF  comunicació ferroviària  
UF  ferrocarril  
UF  transport per ferrocarril  
UF  trànsit ferroviari  
BT1  transport terrestre  
NT1  Convenció CIV  
NT1  material mòbil ferroviari  
NT1  vehicle sobre carrils  
NT1  xarxa ferroviària  

NT2  estació de ferrocarril  
RT  Agència Ferroviària Europea  
RT  indústria ferroviària  
RT  personal de transport  
RT  tarifa ferroviària  
RT  transport ràpid  
RT  vehicle de matalàs d’aire  

transport fluvial  
USE  transport per via navegable (4821) 

transport frigorífic, vaixell de  
USE  vaixell pesquer (5641) 

transport fronterer  
USE  transport transfronterer (4811) 

transport, homologació de les tarifes de  
USE  homologació de tarifes (4806) 

transport individual  
MT  4811 organització dels transports  
BT1  organització dels transports  
RT  taxi  

transport integrat, sistema de  
USE  sistema de transport intel·ligent (4811) 

transport intel·ligent, sistema de — (4811) 

transport intercontinental  
MT  4811 organització dels transports  
BT1  localització del transport  

transport interior  
SN  Transport els punts de partida i de destinació del 

qual són dins el mateix estat.  
MT  4811 organització dels transports  
BT1  localització del transport  
RT  tarifa interior  
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transport intermodal  
USE  transport combinat (4811) 

transport internacional  
MT  4811 organització dels transports  
UF  tràfic internacional  
BT1  localització del transport  
RT  acord AETR  
RT  tarifa internacional  
RT  transport internacional per carretera  

transport internacional per carretera  
MT  4816 transport terrestre  
UF  acord TIR  
UF  TIR  
BT1  transport per carretera  

BT2  transport terrestre  
RT  transport internacional  

transport interurbà  
USE  transport urbà (4811) 

transport intracomunitari  
MT  4811 organització dels transports  
UF  tràfic intracomunitari  
BT1  localització del transport  

transport, línia de — (4811) 

transport, llicència de — (4806) 

transport, localització del — (4811) 

transport marítim  
MT  4821 transport marítim i fluvial  
UF  trànsit marítim  
NT1  cabotatge marítim  
NT1  canal marítim  

NT2  canal de Panamà  
NT2  canal de Suez  

NT1  conferència marítima  
NT1  dret marítim  

NT2  bandera de conveniència  
NT2  bandera de vaixell  

NT1  flota mercant  
NT1  navegació marítima  
NT1  política marítima  
NT1  vaixell  

NT2  embarcació de plaer  
NT2  transbordador  
NT2  trencaglaç  
NT2  vaixell cisterna  
NT2  vaixell de càrrega  

RT  assegurança marítima  
RT  contaminació per vaixells  
RT  control de la circulació  
RT  personal de transport  
RT  preu CIF  
RT  preu franc a bord  
RT  vehicle de matalàs d’aire  

transport marítim, seguretat del  
USE  seguretat marítima (4806) 

transport, material de  
USE  vehicle (4811) 

transport, mercat del — (4806) 

transport, mitjà de — (4811) 

transport, mode de — (4811) 

transport multimodal  
USE  transport combinat (4811) 

transport nacional  
MT  4811 organització dels transports  
BT1  localització del transport  

transport per a discapacitats, servei de  
USE  mitjans per a discapacitats (2826) 

transport per cable  
MT  4811 organització dels transports  
*UF  *funicular  
*UF  *telefèric  
BT1  mode de transport  

transport per canonada  
MT  4811 organització dels transports  
BT1  mode de transport  
NT1  gasoducte  
NT1  oleoducte  
RT  transport d’energia  

transport per carretera  
MT  4816 transport terrestre  
BT1  transport terrestre  
NT1  acord ADR  
NT1  acord AETR  
NT1  cabotatge de carretera  
NT1  parc mòbil  

NT2  autobús  
NT2  automòbil  
NT2  vehicle industrial  

NT1  trànsit rodat  
NT1  transport internacional per carretera  
NT1  vehicle de dues rodes  
NT1  xarxa de carreteres  

NT2  autopista  
NT2  autovia  
NT2  carril per a bicicletes  
NT2  via rural  
NT2  via urbana  
NT2  vianant  

RT  assegurança d’automòbils  
RT  indústria de l’automòbil  
RT  permís de conduir  
RT  tarifa de transport per carretera  
RT  taxa per eix  

transport per carretera, tarifa de — (4806) 

transport per compte d’altri  
MT  4811 organització dels transports  
BT1  organització dels transports  

transport per compte propi  
MT  4811 organització dels transports  
BT1  organització dels transports  

transport per ferrocarril  
USE  transport ferroviari (4816) 

transport per via navegable  
MT  4821 transport marítim i fluvial  
UF  comunicació fluvial  
UF  transport fluvial  
UF  trànsit de navegació interior  
UF  trànsit fluvial  
NT1  flota fluvial  

NT2  gavarra  
NT2  portabarcasses  

NT1  navegació fluvial  
NT2  acord ADN  

NT1  remolc d’empenyiment  
NT1  transport de fusta flotant  
NT1  transportista fluvial  
NT1  xarxa navegable  

NT2  curs d’aigua interior  
NT2  curs d’aigua internacional  

RT  Conferència Europea de Ministres de Transports  
RT  control de la circulació  
RT  personal de transport  

transport, personal de — (4811) 

transport pesquer, vaixell de  
USE  vaixell pesquer (5641) 

transport, pla de  
USE  planificació de transports (4806) 

transport, preu del — (4806) 

transport públic  
MT  4811 organització dels transports  
BT1  organització dels transports  
RT  servei públic  

transport, publicitat de les tarifes de  
USE  publicitat de les tarifes (4806) 

transport, quota de — (4806) 

transport ràpid  
MT  4811 organització dels transports  
UF  tren d’alta velocitat  
*UF  *tren de gran velocitat  
BT1  organització dels transports  
RT  transport ferroviari  

transport regional  
MT  4811 organització dels transports  
BT1  localització del transport  

transport, reglamentació del — (4806) 

transport, seguretat del — (4806) 

transport semicol·lectiu  
MT  4811 organització dels transports  
BT1  organització dels transports  

transport sostenible  
USE  mobilitat sostenible (4806) 

transport sota precinte duaner  
SN  Permet travessar un territori duaner o portar les 

importacions a un dipòsit o despatx de duana 
sense haver de fer les formalitats habituals a la 
frontera.  

MT  4806 política de transports  
BT1  política de transports  
RT  tarifa de transport  
RT  trànsit duaner  

transport subterrani  
MT  4811 organització dels transports  
BT1  mode de transport  
RT  metro  
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transport suburbà  
MT  4811 organització dels transports  
BT1  transport urbà  

BT2  organització dels transports  
RT  zona suburbana  

transport, tarifa de — (4806) 

transport, temps del  
USE  durada del transport (4811) 

transport terrestre  
MT  4816 transport terrestre  
NT1  transport ferroviari  

NT2  Convenció CIV  
NT2  material mòbil ferroviari  
NT2  vehicle sobre carrils  
NT2  xarxa ferroviària  
NT3  estació de ferrocarril  

NT1  transport per carretera  
NT2  acord ADR  
NT2  acord AETR  
NT2  cabotatge de carretera  
NT2  parc mòbil  
NT3  autobús  
NT3  automòbil  
NT3  vehicle industrial  

NT2  trànsit rodat  
NT2  transport internacional per carretera  
NT2  vehicle de dues rodes  
NT2  xarxa de carreteres  
NT3  autopista  
NT3  autovia  
NT3  carril per a bicicletes  
NT3  via rural  
NT3  via urbana  
NT3  vianant  

RT  Conferència Europea de Ministres de Transports  
RT  transport d’energia  

transport, títol de — (4806) 

transport transfronterer  
MT  4811 organització dels transports  
UF  transport fronterer  
UF  trànsit fronterer  
BT1  localització del transport  

transport urbà  
MT  4811 organització dels transports  
UF  mobilitat urbana  
UF  transport interurbà  
BT1  organització dels transports  
NT1  circulació urbana  
NT1  metro  
NT1  transport suburbà  
RT  aglomeració urbana  
*RT  *transport de rodalia  

transportadora, màquina  
USE  màquina eina (6821) 

transportista  
MT  4811 organització dels transports  
UF  agent de transports  
UF  armador  
UF  noliejador  
BT1  empresa de transport  

BT2  organització dels transports  

transportista, empresa  
USE  empresa de transport (4811) 

transportista fluvial  
MT  4821 transport marítim i fluvial  
UF  barquer  
UF  gavarrer  
BT1  transport per via navegable  

transports, agent de  
USE  transportista (4811) 

transports, assegurança de — (2431) 

Transports, Conferència Europea de Ministres 
de — (7621) 

transports, desenvolupament dels  
USE  política de transports (4806) 

transports, dret dels — (4806) 

transports, eix comunitari de  
USE  eix comunitari (4806) 

transports, estadística de — (4806) 

transports, infraestructura de — (4806) 

transports, organització dels — (4811) 

transports, planificació de — (4806) 

transports, política comuna de — (4806) 

transports, política de — (4806) 

transports, usuari de — (4811) 

transports, xarxa de — (4811) 

transposició de directives CE  
USE  transposició de la legislació comunitària 

(1011) 

transposició de la legislació comunitària  
MT  1011 dret de la Unió Europea  
UF  mesura nacional d’execució  
UF  transposició de directives CE  
UF  transposició del dret comunitari  
BT1  aplicació del dret comunitari  

BT2  dret comunitari  

transposició del dret comunitari  
USE  transposició de la legislació comunitària 

(1011) 

transsexual  
USE  minoria sexual (1236) 

Transurànids, Institut d’Elements  
USE  Centre Comú d’Investigació (1006) 

*trasllat, concurs de   
*USE  concurs administratiu (4421) 

trasllat de detinguts  
USE  trasllat de presos (1216) 

trasllat de l’empresa  
USE  deslocalització (4006) 

trasllat de població  
SN  L’utilitzarem per als trasllats de població, inde-

pendentment de les causes: catàstrofes naturals, 

operacions militars o decisions polítiques d’or-
denació del territori.  

MT  2811 moviments migratoris  
BT1  migració forçosa  

BT2  migració  

trasllat de presos  
MT  1216 dret penal  
UF  trasllat de detinguts  
BT1  dret penitenciari  
RT  cooperació judicial  

trasllat intern  
USE  canvi de destinació (4421) 

traspàs  
USE  mort (2826) 

traspàs, causa del  
USE  mort (2826) 

traspàs de competències  
MT  1011 dret de la Unió Europea  
BT1  competències comunitàries  

BT2  ordre jurídic comunitari  
RT  competència administrativa  
RT  competències del parlament  
RT  repartiment de competències  

traspàs, declaració de  
USE  mort (2826) 

traspàs, indemnització per — (2836) 

trasplantació d’òrgans  
MT  2841 sanitat  
UF  banc d’òrgans  
UF  donació d’òrgans  
UF  extracció d’òrgans  
*UF  *trasplantament d’òrgans  
BT1  organització sanitària  

BT2  política sanitària  
RT  bioètica  
RT  comerç d’òrgans  

*trasplantament d’òrgans  
*USE  trasplantació d’òrgans (2841) 

trastorn de nutrició  
USE  malaltia de nutrició (2841) 

trastorn del sistema nerviós  
USE  malaltia del sistema nerviós (2841) 

trastorn hormonal  
USE  malaltia endocrina (2841) 

traumatisme  
MT  2841 sanitat  
UF  ferida  
UF  fractura  
UF  lesió  
BT1  malaltia  

travessa  
USE  joc d’atzar (2826) 

treball  
SN  L’utilitzarem només per a documents molt ge-

nerals. En els altres casos farem servir descrip-
tors més específics.  

MT  4416 condicions i organització del treball  
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RT  Conferència Internacional del Treball  
RT  Oficina Internacional del Treball  
RT  Organització Internacional del Treball  

Treball (CMT), Confederació Mundial del  
USE  Confederació Sindical Internacional (7626) 

treball a distància  
MT  4406 ocupació  
UF  teletreball  
*UF  *teletreball rural  
BT1  treball atípic  

BT2  estructura de l’ocupació  
*RT  *telecentre  
RT  telecomunicació  

treball a domicili  
MT  4406 ocupació  
UF  treballador a domicili  
BT1  treball atípic  

BT2  estructura de l’ocupació  
RT  lloc de treball  
RT  mà d’obra femenina  

treball a l’home, adaptació del  
USE  ergonomia (4416) 

treball a mitja jornada  
USE  treball a temps parcial (4406) 

treball a temps complet  
MT  4406 ocupació  
BT1  estructura de l’ocupació  

treball a temps parcial  
SN  Feina la durada mensual de la qual és inferior 

almenys en una cinquena part a la que resulta 
de l’aplicació a aquest mateix període de la du-
rada legal del treball fixada convencionalment.  

MT  4406 ocupació  
UF  feina a temps parcial  
UF  treball a mitja jornada  
BT1  treball atípic  

BT2  estructura de l’ocupació  
RT  agricultura a temps parcial  
RT  regulació de l’horari de treball  

treball, accident de  
USE  accident laboral (4416) 

Treball, Agència Europea per a la Seguretat i 
Salut en el — (1006) 

*treball amb la vida familiar, conciliació del   
*USE  *relació treball-família (4416) 

treball, ambient de  
USE  entorn laboral (4416) 

treball, assegurança d’accidents de — (2836) 

treball atípic  
SN  Feina que no s’exerceix a temps complet i de 

manera permanent. Comprèn el treball a temps 
parcial (nocturn i de cap de setmana), de durada 
determinada, el teletreball i el treball a domicili.  

MT  4406 ocupació  
BT1  estructura de l’ocupació  
NT1  treball a distància  
NT1  treball a domicili  
NT1  treball a temps parcial  
NT1  treball estacional  

NT1  treball ocasional  
NT1  treball temporal  
RT  nova manera d’ocupació  

treball, centre de  
USE  lloc de treball (4416) 

treball clandestí  
SN  Professió remunerada que es practica infringint 

les regles establertes per la legislació.  
MT  4406 ocupació  
UF  ocupació il·legal  
UF  treball il·legal  
UF  treball negre  
BT1  estructura de l’ocupació  
RT  delicte econòmic  
RT  economia submergida  
RT  treballador clandestí  

Treball, Codi del — (4426) 

Treball, Comitè d’Ocupació i del Mercat de  
USE  Comitè d’Ocupació (CE) (4406) 

treball compartit  
SN  Sistema en què un assalariat accepta una reduc-

ció del temps de treball i del salari perquè un 
aturat pugui treballar.  

MT  4406 ocupació  
BT1  lluita contra l’atur  

BT2  política d’ocupació  
RT  reducció del temps de treball  

treball, condició de — (4416) 

Treball, Conferència Internacional del — 
(7606) 

treball, conflicte de  
USE  conflicte laboral (4426) 

treball, contracte de — (4421) 

treball d’experts, visita de  
USE  missió d’observació (0806) 

treball de joves  
MT  4406 ocupació  
*UF  *explotació laboral de joves  
UF  ocupació juvenil  
BT1  estructura de l’ocupació  
*RT  *explotació laboral  
*RT  treball de menors  
RT  treballador jove  

treball de la dona  
USE  treball femení (4406) 

treball de menors  
MT  4406 ocupació  
*UF  *explotació laboral infantil  
BT1  estructura de l’ocupació  
RT  drets de l’infant  
RT  empresa familiar  
*RT  *explotació laboral  
RT  infant  
RT  mà d’obra familiar  
RT  protecció de la infància  
*RT  treball de joves  

treball del reclús  
MT  1216 dret penal  

BT1  reclús  
BT2  dret penitenciari  

treball dels alumnes  
USE  treball escolar (3216) 

treball dels metalls  
MT  6816 metal·lúrgia i siderúrgia  
UF  estiratge del metall  
UF  fusió del metall  
UF  metal·lúrgia  
UF  soldadura  
UF  tractament dels metalls  
UF  transformació de metalls  
BT1  indústria metal·lúrgica  

treball, distribució del — (4416) 

treball, divisió del  
USE  distribució del treball (4416) 

treball, divisió internacional del — (2021) 

treball domèstic  
USE  economia domèstica (1621) 

treball domèstic, salari per — (4421) 

treball dominical  
MT  4416 condicions i organització del treball  
UF  treball en dies festius  
UF  treball en dies no laborables  
BT1  jornada de treball  

BT2  organització del treball  

treball, dret al — (1236) 

treball, dret del — (4426) 

treball, edat d’admissió al  
USE  població en edat laboral (4411) 

treball en cadena  
MT  4416 condicions i organització del treball  
BT1  organització del treball  
RT  producció en cadena  

treball en dies festius  
USE  treball dominical (4416) 

treball en dies no laborables  
USE  treball dominical (4416) 

treball en equip  
SN  Treball en grup, de manera que l’activitat d’un 

treballador depèn del treball que fa un altre 
membre del grup.  

MT  4416 condicions i organització del treball  
UF  treball en grup  
BT1  organització del treball  

treball en grup  
USE  treball en equip (4416) 

treball en pantalla  
MT  4416 condicions i organització del treball  
BT1  organització del treball  
RT  fisiologia del treball  
RT  pantalla  
RT  tractament de textos  
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treball escolar  
MT  3216 organització de l’ensenyament  
UF  treball dels alumnes  
NT1  adaptació escolar  
NT1  adquisició de coneixements  
NT1  avaluació de coneixements  
NT1  endarreriment escolar  
NT1  examen  

NT2  admissió a examen  
NT1  reinserció escolar  
NT1  resultat escolar  
NT1  títol d’estudis  
RT  nivell d’ensenyament  

treball estacional  
SN  Feina que es repeteix cada any en una data més 

o menys fixa.  
MT  4406 ocupació  
BT1  treball atípic  

BT2  estructura de l’ocupació  
RT  atur estacional  
RT  treballador de temporada  

treball, estudi del — (4416) 

treball eventual  
USE  treball temporal (4406) 

treball femení  
MT  4406 ocupació  
UF  activitat femenina  
UF  ocupació de la dona  
UF  ocupació femenina  
UF  treball de la dona  
BT1  estructura de l’ocupació  
RT  agricultora  
RT  mà d’obra femenina  

treball, fisiologia del — (4416) 

treball, flexibilitat del — (4411) 

treball, força de  
USE  població activa (4411) 

treball forçós  
USE  esclavitud (1236) 

treball, formació en el lloc de — (4406) 

treball, Fundació europea per a la millora de 
les condicions de vida i de — (1006) 

treball, higiene del  
USE  sanitat laboral (4416) 

treball, hora de  
USE  horari de treball (4416) 

treball, horari de — (4416) 

treball, humanització del — (4416) 

treball il·legal  
USE  treball clandestí (4406) 

treball, indemnització per accident de  
USE  assegurança d’accidents de treball (2836) 

treball, inspecció del — (4426) 

treball interí  
USE  treball temporal (4406) 

treball, jornada de — (4416) 

treball, jurisdicció de  
USE  jurisdicció laboral (1226) 

treball, legislació del  
USE  dret del treball (4426) 

treball, llengua de  
USE  llengua oficial (0431) 

treball, lloc de — (4416) 

Treball, Magistratura Central de  
USE  jurisdicció laboral (1226) 

Treball, Magistratura de  
USE  jurisdicció laboral (1226) 

treball, medicina del — (4416) 

treball, mercat de  
USE  mercat laboral (4411) 

treball, migració de  
USE  migració professional (2811) 

treball, millora de les condicions de  
USE  humanització del treball (4416) 

treball negre  
USE  treball clandestí (4406) 

treball no remunerat  
MT  4406 ocupació  
UF  activitat no remunerada  
UF  treball sense retribució  
UF  treball voluntari  
BT1  estructura de l’ocupació  
RT  mà d’obra familiar  
RT  organització benèfica  
RT  voluntariat social  

treball nocturn  
MT  4416 condicions i organització del treball  
BT1  jornada de treball  

BT2  organització del treball  

treball, norma de — (4426) 

treball ocasional  
SN  Treball en períodes punta d’activitat o per subs-

tituir treballadors absents.  
MT  4406 ocupació  
BT1  treball atípic  

BT2  estructura de l’ocupació  

Treball, Oficina Internacional del — (7606) 

treball, organització del — (4416) 

Treball, Organització Internacional del — (7606) 

treball per torns  
MT  4416 condicions i organització del treball  
UF  torn laboral  
UF  treball rotatori  
BT1  jornada de treball  

BT2  organització del treball  

treball, permís de — (4406) 

treball personal, impost sobre els rendiments del  
USE  impost sobre els salaris (2446) 

treball, política del  
USE  política d’ocupació (4406) 

treball, productivitat del — (4416) 

treball, psicologia del — (4416) 

treball, qualitat de vida en el  
USE  humanització del treball (4416) 

treball, reducció del temps de — (4416) 

treball, regulació de l’horari de — (4416) 

treball, remuneració del — (4421) 

treball, renda del  
USE  remuneració del treball (4421) 

treball, retribució del  
USE  remuneració del treball (4421) 

treball, ritme de — (4416) 

treball, roba de  
USE  vestit (6841) 

treball rotatori  
USE  treball per torns (4416) 

treball, seguretat en el — (4416) 

treball, seguretat en el lloc de  
USE  seguretat en el treball (4416) 

treball sense retribució  
USE  treball no remunerat (4406) 

treball social  
MT  2836 protecció social  
BT1  ajuda social  
*RT  *educació social  
*RT  *educador social  
RT  treballador social  

treball, sociologia del — (3611) 

treball temporal  
SN  Feina que requereix els serveis d’una persona 

per un temps concret.  
MT  4406 ocupació  
UF  contractació temporal  
UF  contracte d’interinitat  
UF  ocupació eventual  
UF  ocupació interina  
UF  ocupació temporal  
UF  treball eventual  
UF  treball interí  
BT1  treball atípic  

BT2  estructura de l’ocupació  
RT  agència d’ocupació temporal  
RT  contracte de treball  
RT  estabilitat laboral  

Treball, Tribunal Central de  
USE  jurisdicció laboral (1226) 
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treball voluntari  
USE  treball no remunerat (4406) 

Treball), OIT (Oficina Internacional del  
USE  Oficina Internacional del Treball (7606) 

Treball), OIT (Organització Internacional del  
USE  Organització Internacional del Treball (7606) 

*Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 
Consell de  — (4406) 

*treball-família, relació  — (4416) 

treballador  
USE  mà d’obra (4411) 

treballador a domicili  
USE  treball a domicili (4406) 

treballador, adaptabilitat del — (4411) 

treballador, adaptació del  
USE  adaptabilitat del treballador (4411) 

treballador agrícola  
USE  mà d’obra agrícola (5616) 

treballador assalariat  
USE  assalariat (4411) 

treballador autònom  
USE  professió independent (4411) 

treballador clandestí  
SN  Treballador que fa una activitat remunerada con-

travenint la normativa legal.  
MT  4411 mercat laboral  
UF  tràfic de mà d’obra  
UF  treballador il·legal  
BT1  mà d’obra  
RT  mà d’obra agrícola  
RT  treball clandestí  

treballador comunitari  
MT  4411 mercat laboral  
UF  treballador intracomunitari  
BT1  mà d’obra  
RT  funcionari europeu  
RT  lliure circulació de treballadors  
RT  política comunitària d’ocupació  

treballador d’edat avançada  
MT  4411 mercat laboral  
BT1  mà d’obra  
RT  tercera edat  

treballador de temporada  
MT  4411 mercat laboral  
UF  treballador temporer  
BT1  mà d’obra  
RT  atur estacional  
RT  mà d’obra agrícola  
RT  migració de temporada  
RT  treball estacional  

treballador domèstic  
USE  personal de serveis (6846) 

treballador, drets del  
USE  dret del treball (4426) 

treballador emigrant  
USE  treballador migrant (4411) 

treballador estranger  
USE  treballador migrant (4411) 

treballador expatriat  
SN  Fa referència exclusivament al treballador que es 

trasllada a l’estranger per necessitats de la seva 
empresa. No l’hem de confondre amb “treba-
llador migrant”.  

MT  4411 mercat laboral  
BT1  mà d’obra  
RT  empresa multinacional  

treballador fronterer  
MT  4411 mercat laboral  
BT1  mà d’obra  
RT  migració fronterera  
RT  migració professional  

treballador il·legal  
USE  treballador clandestí (4411) 

treballador immigrant  
USE  treballador migrant (4411) 

treballador independent  
USE  professió independent (4411) 

treballador intracomunitari  
USE  treballador comunitari (4411) 

treballador jove  
MT  4411 mercat laboral  
BT1  mà d’obra  
RT  atur juvenil  
RT  discriminació per motius d’edat  
RT  jove  
RT  treball de joves  

treballador manual  
MT  4411 mercat laboral  
BT1  mà d’obra  
RT  artesà  
RT  obrer  

treballador migrant  
MT  4411 mercat laboral  
UF  mà d’obra estrangera  
UF  treballador emigrant  
UF  treballador estranger  
UF  treballador immigrant  
BT1  mà d’obra  
RT  atur dels treballadors migrants  
RT  diferència cultural  
RT  dret de residència  
RT  drets cívics  
RT  educació per a estrangers  
RT  igualtat de remuneració  
RT  igualtat de tracte  
RT  integració dels migrants  
RT  lliure circulació de treballadors  
RT  migració de retorn  
RT  migrant  
RT  permís de treball  

treballador minusvàlid  
MT  4411 mercat laboral  
BT1  mà d’obra  
RT  integració dels discapacitats  
RT  ocupació reservada  

treballador, motivació del  
USE  satisfacció a la feina (4416) 

treballador no assalariat  
USE  activitat no assalariada (4406) 

treballador, participació del  
USE  participació dels treballadors (4426) 

treballador per compte propi  
USE  professió independent (4411) 

treballador pobre  
SN  Persona activa, ocupada o no durant més de 

sis mesos, que pertany a una família el nivell de 
vida de la qual és inferior al llindar de pobresa.  

MT  4411 mercat laboral  
BT1  mà d’obra  
RT  pobresa  
RT  renda baixa  

treballador polivalent  
MT  4411 mercat laboral  
BT1  mà d’obra  

treballador qualificat  
USE  obrer qualificat (4411) 

treballador rural  
USE  mà d’obra agrícola (5616) 

treballador, seguretat del  
USE  seguretat en el treball (4416) 

treballador social  
MT  2826 vida social  
UF  animador  
UF  assistent social  
BT1  política social  
*RT  *educació social  
RT  servei social  
RT  treball social  

treballador temporer  
USE  treballador de temporada (4411) 

treballadors, captació de — (4421) 

treballadors, Carta comunitària dels drets 
socials fonamentals dels — (2826) 

treballadors, compra de l’empresa pels  
USE  compra de l’empresa (4006) 

treballadors, consulta als — (4426) 

treballadors de la Unió Europea, Carta dels drets 
fonamentals dels  
USE  Carta comunitària dels drets socials fonamen-

tals dels treballadors (2826) 

treballadors, educació dels  
USE  educació d’adults (3206) 

treballadors en els beneficis, participació dels  
USE  participació en els beneficis (4426) 

treballadors, estatut dels  
USE  dret del treball (4426) 

treballadors, higiene dels  
USE  sanitat laboral (4416) 
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treballadors, informació dels — (4426) 

treballadors, intercanvi de  
USE  mobilitat de la mà d’obra (4411) 

treballadors, llibertat de circulació de  
USE  dret al treball (1236) 

treballadors, lliure circulació de — (4406) 

treballadors migrants, atur dels — (4406) 

treballadors, participació dels — (4426) 

treballadors, reconversió dels  
USE  reconversió professional (4406) 

treballadors, representació dels  
USE  representació del personal (4426) 

treballadors, representant dels  
USE  comitè d’empresa (4426) 

treballadors, requisició de — (4426) 

treballadors, sindicat de  
USE  sindicat (4426) 

treballar, llibertat per a  
USE  dret al treball (1236) 

treballs agrícoles  
USE  tècnica de conreu (5621) 

treballs forestals  
USE  explotació forestal (5636) 

treballs parlamentaris  
USE  document parlamentari (3221) 

trefiladores, tren de  
USE  màquina siderúrgica (6816) 

trefilatge  
USE  filferro (6411) 

trefilatge, producte de  
USE  filferro (6411) 

*Tremp  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Pallars Jussà  

tren  
USE  vehicle sobre carrils (4816) 

tren d’alta velocitat  
USE  transport ràpid (4811) 

tren de banda ampla  
USE  màquina siderúrgica (6816) 

tren de fleixos  
USE  màquina siderúrgica (6816) 

*tren de gran velocitat  
*USE  transport ràpid (4811) 

tren de laminació  
USE  màquina siderúrgica (6816) 

tren de perfils  
USE  màquina siderúrgica (6816) 

tren de trefiladores  
USE  màquina siderúrgica (6816) 

*tren, estació de   
*USE  estació de ferrocarril (4816) 

tren, maquinista de  
USE  personal de conducció (4811) 

trencaglaç  
MT  4821 transport marítim i fluvial  
BT1  vaixell  

BT2  transport marítim  

trencament de materials  
USE  resistència dels materials (6411) 

Trenčín, regió de — (7211) 

Trentino-Alto Adige  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions d’Itàlia  
NT1  província autònoma de Bozen  
NT1  província autònoma de Trento  

Trento, província autònoma de — (7211) 

trepant  
USE  eina de bricolatge (6846) 

Tresor  
MT  2436 hisenda pública i política pressupostària  
UF  Tresor públic  
UF  tresoreria  
BT1  hisenda pública  
RT  bo del Tresor  
RT  emissió de moneda  
RT  serveis financers de Correus  

Tresor, bo del — (2436) 

Tresor, pagaré del  
USE  bo del Tresor (2436) 

Tresor públic  
USE  Tresor (2436) 

tresoreria  
USE  Tresor (2436) 

tresoreria, acompte de — (2441) 

treva  
USE  alto el foc (0816) 

TREVI, grup de  
USE  òrgan de cooperació judicial i policial UE 

(1016) 

trèvol  
MT  6006 productes d’origen vegetal  
BT1  planta farratgera  

triangular, operació  
USE  comerç de compensació (2016) 

tribal, guerra  
USE  conflicte interètnic (0431) 

tribu aborigen  
USE  població autòctona (2816) 

tribunal administratiu  
USE  recurs administratiu (0436) 

tribunal administratiu d’apel·lació  
USE  jurisdicció contenciosa administrativa (1226) 

tribunal arbitral  
USE  jurisdicció arbitral (1226) 

Tribunal CE, sentència del — (1011) 

Tribunal Central de Treball  
USE  jurisdicció laboral (1226) 

tribunal civil  
USE  jurisdicció civil (1226) 

tribunal comercial  
USE  jurisdicció mercantil (1226) 

Tribunal Constitucional  
USE  jurisdicció constitucional (1226) 

tribunal d’apel·lació  
USE  jurisdicció judicial (1226) 

tribunal d’excepció  
USE  jurisdicció d’excepció (1226) 

tribunal de cassació  
USE  jurisdicció superior (1226) 

tribunal de comptes  
USE  control pressupostari (2441) 

Tribunal de Comptes CE  
USE  Tribunal de Comptes Europeu (1006) 

Tribunal de Comptes CE, membre del — 
(1006) 

Tribunal de Comptes de les Comunitats Europees  
USE  Tribunal de Comptes Europeu (1006) 

Tribunal de Comptes, dictamen del — (1011) 

Tribunal de Comptes Europeu  
MT  1006 institucions de la Unió Europea i funció 

pública europea  
UF  Tribunal de Comptes CE  
UF  Tribunal de Comptes de les Comunitats Eu-

ropees  
BT1  institució comunitària  
NT1  membre del Tribunal de Comptes CE  
RT  control pressupostari  
RT  pressupost comunitari  

Tribunal de Drets Humans  
USE  Tribunal Europeu de Drets Humans (7611) 

Tribunal de Garanties Constitucionals  
USE  jurisdicció constitucional (1226) 

Tribunal de Justícia CE  
USE  Tribunal de Justícia de les Comunitats Euro-

pees (1006) 
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Tribunal de Justícia CE, dictamen del — (1011) 

Tribunal de Justícia CE, membre del — (1006) 

Tribunal de Justícia CE, recurs davant el  
USE  recurs contenciós comunitari (1221) 

Tribunal de Justícia CE, secretari del  
USE  membre del Tribunal de Justícia CE (1006) 

Tribunal de Justícia CE, sentència del  
USE  sentència del Tribunal CE (1011) 

Tribunal de Justícia de l’AELC  
MT  7611 organitzacions europees  
UF  Tribunal de l’AELC  
BT1  AELC  

BT2  organització europea  

Tribunal de Justícia de les Comunitats Euro-
pees  
MT  1006 institucions de la Unió Europea i funció 

pública europea  
UF  jurisdicció comunitària  
UF  TJCE  
UF  Tribunal de Justícia CE  
UF  Tribunal de Justícia Europeu  
BT1  institució comunitària  
NT1  membre del Tribunal de Justícia CE  
NT1  Tribunal de la Funció Pública de la Unió Eu-

ropea  
NT1  Tribunal de Primera Instància de les Comu-

nitats Europees  
RT  dictamen del Tribunal de Justícia CE  
RT  dret comunitari  
RT  jurisprudència CE  

Tribunal de Justícia Europeu  
USE  Tribunal de Justícia de les Comunitats Euro-

pees (1006) 

Tribunal de l’AELC  
USE  Tribunal de Justícia de l’AELC (7611) 

Tribunal de la Funció Pública  
USE  Tribunal de la Funció Pública de la Unió Eu-

ropea (1006) 

Tribunal de la Funció Pública de la Unió 
Europea  
SN  Cambra jurisdiccional adjunta al Tribunal de Pri-

mera Instància de les Comunitats Europees que 
resol els contenciosos de la funció pública de la 
Unió Europea.  

MT  1006 institucions de la Unió Europea i funció 
pública europea  

UF  Tribunal de la Funció Pública  
UF  Tribunal de la Funció Pública Europea  
BT1  Tribunal de Justícia de les Comunitats Euro-

pees  
BT2  institució comunitària  

RT  funció pública europea  

Tribunal de la Funció Pública Europea  
USE  Tribunal de la Funció Pública de la Unió Eu-

ropea (1006) 

tribunal de menors  
USE  jurisdicció de menors (1226) 

Tribunal de Primera Instància CE  
USE  Tribunal de Primera Instància de les Comuni-

tats Europees (1006) 

Tribunal de Primera Instància de les Comuni-
tats Europees  
MT  1006 institucions de la Unió Europea i funció 

pública europea  
UF  TPICE  
UF  Tribunal de Primera Instància CE  
BT1  Tribunal de Justícia de les Comunitats Euro-

pees  
BT2  institució comunitària  

tribunal de seguretat de l’estat  
USE  jurisdicció d’excepció (1226) 

tribunal, decisió del  
USE  sentència (1221) 

tribunal economicoadministratiu  
USE  jurisdicció fiscal (1226) 

Tribunal Europeu de Drets Humans  
MT  7611 organitzacions europees  
UF  Comissió Europea de Drets Humans  
UF  ECHR  
UF  TEDH  
UF  Tribunal de Drets Humans  
BT1  Consell d’Europa  

BT2  organització europea  
RT  drets humans  

Tribunal Interamericà de Drets Humans  
MT  7616 organitzacions extraeuropees  
BT1  Organització d’Estats Americans  

BT2  organització americana  
RT  drets humans  

tribunal internacional  
USE  jurisdicció internacional (1226) 

Tribunal Internacional de Justícia  
SN  Principal òrgan judicial de les Nacions Unides 

que resol, d’acord amb el dret internacional, els 
litigis jurídics entre estats que li són presentats 
pels mateixos estats o emet, a títol consultiu, 
dictàmens sobre qüestions jurídiques que li pu-
guin plantejar els òrgans o les agències compe-
tents de les Nacions Unides. No l’hem de con-
fondre ni amb el Tribunal Penal Internacional per 
a Rwanda o el Tribunal Penal Internacional per a 
l’Antiga Iugoslàvia, ni tampoc amb el “Tribunal 
Penal Internacional (CPI)”.  

MT  7606 Nacions Unides  
UF  CIJ  
UF  Cort Internacional de Justícia  
UF  ICJ  
UF  Tribunal Internacional de Justícia (TIJ)  
BT1  ONU  
RT  jurisdicció internacional  

Tribunal Internacional de Justícia (TIJ)  
USE  Tribunal Internacional de Justícia (7606) 

tribunal judicial  
USE  jurisdicció judicial (1226) 

tribunal jurat  
USE  jutge no professional (1226) 

tribunal militar  
USE  jurisdicció militar (1226) 

tribunal no professional  
USE  jutge no professional (1226) 

tribunal penal  
USE  jurisdicció penal (1226) 

Tribunal Penal Internacional (CPI)  
SN  Tribunal permanent independent que jutja les 

persones acusades dels delictes més greus que 
afecten la comunitat internacional: genocidi, 
crims contra la humanitat i crims de guerra. No 
l’hem de confondre amb el Tribunal Penal Inter-
nacional per a Rwanda o amb el Tribunal Penal 
Internacional per a l’Antiga Iugoslàvia, ni tampoc 
amb el Tribunal Internacional de Justícia de les 
Nacions Unides, que entén essencialment de 
conflictes entre estats.  

MT  7621 organitzacions mundials  
UF  CPI  
BT1  organització mundial  
RT  dret penal internacional  
RT  jurisdicció internacional  
RT  Tribunal Penal Internacional (TPI)  

Tribunal Penal Internacional (TPI)  
SN  El Tribunal Penal Internacional està habilitat per 

jutjar els presumptes responsables de violacions 
greus del dret internacional humanitari comeses 
en un territori determinat (per exemple, Tribunal 
Penal Internacional per a l’Antiga Iugoslàvia, Tribu-
nal Penal Internacional per a Rwanda). No l’hem 
de confondre amb “Tribunal Penal Internacional 
(CPI)” ni amb “Tribunal Internacional de Justícia”.  

MT  7606 Nacions Unides  
UF  TPI  
UF  Tribunal Penal Internacional per a l’Antiga Iu-

goslàvia (TPIY)  
UF  Tribunal Penal Internacional per a Rwanda 

(TPIR)  
BT1  Consell de Seguretat ONU  

BT2  ONU  
RT  dret penal internacional  
RT  jurisdicció internacional  
RT  Tribunal Penal Internacional (CPI)  

Tribunal Penal Internacional per a l’Antiga Iugos-
làvia (TPIY)  
USE  Tribunal Penal Internacional (TPI) (7606) 

Tribunal Penal Internacional per a Rwanda (TPIR)  
USE  Tribunal Penal Internacional (TPI) (7606) 

Tribunal Permanent d’Arbitratge  
USE  arbitratge internacional (0816) 

tribunal popular  
USE  jutge no professional (1226) 

tribunal superior de justícia de la comunitat au-
tònoma  
USE  jurisdicció superior (1226) 

tribunal suprem  
USE  jurisdicció superior (1226) 

tribunal tutelar de menors  
USE  jurisdicció de menors (1226) 
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tribunal, veredicte del  
USE  sentència (1221) 

tribunals, acció davant els  
USE  diligència judicial (1221) 

tribunals, competència dels  
USE  competència jurisdiccional (1226) 

tribut  
USE  impost (2446) 

tribut parafiscal  
USE  parafiscalitat (2446) 

tributació  
USE  fiscalitat (2446) 

tributari, dret  
USE  dret fiscal (2446) 

tributari, recaptador  
USE  recaptació d’impostos (2446) 

tributari, règim  
USE  fiscalitat (2446) 

tributari, sistema  
USE  fiscalitat (2446) 

tributària, defraudació  
USE  frau fiscal (1216) 

tributària, evasió  
USE  evasió fiscal (2446) 

tributària, exempció  
USE  exempció fiscal (2446) 

tributària, franquícia  
USE  franquícia fiscal (2446) 

tributària, inspecció  
USE  control fiscal (2446) 

tributària, inspecció financera i  
USE  control fiscal (2446) 

tributària, recaptació  
USE  recaptació d’impostos (2446) 

tributs, inspector de  
USE  control fiscal (2446) 

TRIMS  
MT  2021 comerç internacional  
UF  inversions relacionades amb el comerç  
UF  mesures en matèria d’inversions relacionades 

amb el comerç  
BT1  acord comercial  

BT2  relació comercial  
RT  inversió  
RT  lliure circulació de mercaderies  
RT  Organització Mundial del Comerç  
RT  Ronda de l’Uruguai  

Trinitat i Tobago  
MT  7216 Amèrica  
MT  7231 geografia econòmica  
MT  7236 geografia política  
UF  República de Trinitat i Tobago  

BT1  Petites Antilles  
BT2  Carib  

BT1  països de l’ACP  
BT1  països del SELA  
BT1  països del Caricom  
BT1  països de l’OEA  

Trinitat i Tobago, República de  
USE  Trinitat i Tobago (7216+7231+7236) 

tripanosomiasi  
USE  malaltia infecciosa (2841) 

tripartida, conferència — (4426) 

TRIPS  
SN  Acord sobre els drets de propietat intel·lectual 

relacionats amb el comerç.  
MT  2021 comerç internacional  
UF  APDIC  
UF  acord sobre els drets de propietat intel·lectual  
BT1  acord comercial  

BT2  relació comercial  
RT  Organització Mundial del Comerç  
RT  propietat industrial  
RT  Ronda de l’Uruguai  

tripulació  
MT  4811 organització dels transports  
UF  capità de vaixell  
UF  hostessa de vol  
UF  mariner  
UF  personal de navegació  
UF  personal de vol  
UF  pilot d’avió  
UF  tripulant  
BT1  personal de transport  

BT2  organització dels transports  

tripulant  
USE  tripulació (4811) 

tripulat, vol espacial  
USE  navegació espacial (4826) 

Tristão da Cunha, arxipèlag  
USE  Saint Helena (7241) 

triti  
USE  matèria radioactiva (6621) 

tritical  
SN  Híbrid de blat i de sègol (triticum+secale).  
MT  6006 productes d’origen vegetal  
BT1  cereal  

Trnava, regió de — (7211) 

troica comunitària  
SN  Reunió dels membres de la presidència en exer-

cici, la presidència anterior i la presidència se-
güent, en el marc de la cooperació política eu-
ropea.  

MT  1006 institucions de la Unió Europea i funció 
pública europea  

BT1  Consell de la Unió Europea  
BT2  institució comunitària  

RT  cooperació política europea  

trompes, lligament de  
USE  esterilització (2806) 

tronxon  
USE  formatge fresc (6016) 

tropes, avió de transport de  
USE  aviació militar (0821) 

tropes, enviament de  
USE  desplegament de forces (0821) 

tropes, estacionament de  
USE  desplegament de forces (0821) 

tropical, agricultura  
USE  conreu tropical (5631) 

tropical, bosc — (5636) 

tropical, conreu — (5631) 

tropical, fruit — (6006) 

tropical, fusta — (6836) 

tropical, malaltia — (2841) 

tropical, planta — (6006) 

tropical, zona — (5211) 

trucades telefòniques, preu de les  
USE  tarifa de comunicacions (3226) 

truja  
USE  porcí (5626) 

trust  
SN  Acord entre indústries que condueix a la cons-

titució d’un grup d’empreses sotmeses a una 
unitat de direcció.  

MT  4031 competència  
BT1  entesa  
RT  concentració econòmica  
RT  legislació antitrust  

tsentralen (Bulgària), Severen — (7211) 

tsentralen (Bulgària), Yuzhen — (7211) 

Tuamotu, illes  
USE  Polinèsia Francesa (7231+7241) 

tub  
MT  6411 tecnologia i reglamentació tècnica  
UF  tub metàl·lic  
UF  tub plàstic  
BT1  producte no pla  

BT2  tecnologia de materials  
RT  canonada  

tub de neó  
USE  material d’enllumenat (6826) 

tub elèctric  
USE  material d’enllumenat (6826) 

tub electrònic  
USE  component electrònic (6826) 

tub fluorescent  
USE  material d’enllumenat (6826) 
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tub metàl·lic  
USE  tub (6411) 

tub plàstic  
USE  tub (6411) 

tubercle  
MT  6006 productes d’origen vegetal  
NT1  mandioca  
NT1  nyam  
NT1  patata  
NT1  remolatxa farratgera  
NT1  remolatxa sucrera  

tuberculosi  
USE  malaltia infecciosa (2841) 

tuberculosi animal  
MT  5631 activitat agropecuària  
UF  tuberculosi bovina  
BT1  malaltia animal  

BT2  sanitat animal  

tuberculosi bovina  
USE  tuberculosi animal (5631) 

*Tuixén, Josa i  — (7211+9999) 

Tulcea  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  Romania del Sud-est  

BT2  regions de Romania  

túnel  
MT  4806 política de transports  
UF  túnel de carretera  
UF  túnel ferroviari  
BT1  obra de fàbrica  

BT2  infraestructura de transports  
BT3  política de transports  

túnel de carretera  
USE  túnel (4806) 

Túnel de la Mànega  
MT  4806 política de transports  
UF  Eurotúnel  
UF  enllaç de la Mànega  
UF  túnel sota el canal de la Mànega  
BT1  política de transports  
RT  canal de la Mànega  

túnel ferroviari  
USE  túnel (4806) 

túnel sota el canal de la Mànega  
USE  Túnel de la Mànega (4806) 

túnels, conreu en  
USE  conreu sota plàstic (5621) 

tungstè  
MT  6816 metal·lúrgia i siderúrgia  
BT1  metall no ferrós  

BT2  metall  

Tunísia  
MT  7221 Àfrica  
MT  7231 geografia econòmica  
MT  7236 geografia política  
UF  República de Tunísia  
BT1  Magrib  

BT2  Gran Magrib  
BT3  Àfrica del Nord  

BT1  països tercers mediterranis  
BT1  països de la Lliga Àrab  

Tunísia, República de  
USE  Tunísia (7221+7231+7236) 

turbina  
MT  6821 indústria mecànica  
BT1  màquina  

turbina hidràulica  
USE  màquina hidràulica (6821) 

turboalternador  
USE  màquina elèctrica (6826) 

Turíngia  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions d’Alemanya  

turisme  
MT  2826 vida social  
UF  indústria turística  
BT1  lleure  
NT1  agència de viatges  
NT1  càmping  
NT1  indústria gastronòmica  

NT2  professió gastronòmica  
NT1  indústria hotelera  

NT2  professió hotelera  
NT1  infraestructura turística  
NT1  intercanvi turístic  
NT1  política de turisme  

NT2  estadística de turisme  
NT1  professió del turisme  
NT1  turisme de masses  
NT1  turisme ecològic  
NT1  turisme estranger  
NT1  turisme fluvial  
NT1  turisme just  
NT1  turisme religiós  
NT1  turisme rural  
NT1  viatge  

NT2  viatger  
RT  admissió d’estrangers  
RT  aigua de bany  
RT  indústria de serveis  
RT  migració de temporada  
RT  Organització Mundial del Turisme  
RT  regió turística  

turisme, agència de  
USE  agència de viatges (2826) 

turisme alternatiu  
USE  turisme just (2826) 

turisme, avió de  
USE  avió (4826) 

turisme, cotxe de  
USE  automòbil (4816) 

turisme de masses  
MT  2826 vida social  
BT1  turisme  

BT2  lleure  
RT  viatge en grup  

turisme ecològic  
SN  Pràctica turística que es duu a terme en regi-

ons naturals poc malmeses per l’acció de l’ho-
me amb l’objectiu d’admirar-ne la biodiversitat 
i les manifestacions culturals, aprendre a res-
pectar l’entorn i contribuir a la protecció dela 
fauna i la flora.  

MT  2826 vida social  
UF  ecoturisme  
UF  turisme mediambiental  
UF  turisme respectuós amb el medi ambient  
BT1  turisme  

BT2  lleure  
RT  protecció del medi ambient  

turisme, estadística de — (2826) 

turisme estranger  
MT  2826 vida social  
BT1  turisme  

BT2  lleure  

turisme ètic  
USE  turisme just (2826) 

turisme fluvial  
MT  2826 vida social  
UF  creuer fluvial  
UF  excursió fluvial  
UF  turisme nàutic  
BT1  turisme  

BT2  lleure  
RT  embarcació de plaer  
RT  navegació fluvial  

turisme humanitari  
USE  turisme just (2826) 

turisme just  
SN  Pràctica turística que afavoreix la protecció i la 

valoració de l’entorn natural, cultural i humà. Fa 
referència al principi de desenvolupament sos-
tenible i comporta beneficis socioeconòmics a 
les comunitats locals i regionals.  

MT  2826 vida social  
UF  turisme alternatiu  
UF  turisme ètic  
UF  turisme humanitari  
UF  turisme responsable  
UF  turisme solidari  
BT1  turisme  

BT2  lleure  
RT  desenvolupament sostenible  

turisme mediambiental  
USE  turisme ecològic (2826) 

turisme nàutic  
USE  turisme fluvial (2826) 

turisme, oficina de  
USE  agència de viatges (2826) 

Turisme, Organització Mundial del — (7606) 

turisme, política de — (2826) 

turisme, professió del — (2826) 

turisme religiós  
MT  2826 vida social  
UF  pelegrinatge  
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BT1  turisme  
BT2  lleure  

RT  religió  

turisme respectuós amb el medi ambient  
USE  turisme ecològic (2826) 

turisme responsable  
USE  turisme just (2826) 

turisme rural  
MT  2826 vida social  
UF  agroturisme  
UF  vacances al camp  
BT1  turisme  

BT2  lleure  
RT  explotació agrària  

turisme sexual  
MT  1216 dret penal  
BT1  delicte sexual  

BT2  delicte contra les persones  
BT3  infracció  

turisme solidari  
USE  turisme just (2826) 

turístic, equipament  
USE  infraestructura turística (2826) 

turístic, intercanvi — (2826) 

turístic, viatge  
USE  viatge (2826) 

turístic, visat  
USE  admissió d’estrangers (1231) 

turística, guia — (3221) 

turística, indústria  
USE  turisme (2826) 

turística, infraestructura — (2826) 

turística, regió — (1616) 

turística, zona  
USE  regió turística (1616) 

Turkmenistan  
MT  7226 Àsia-Oceania  
MT  7236 geografia política  
BT1  Àsia Central  
BT1  països de la CEI  

Turks i Caicos, illes — (7241) 

Turquia  
MT  7226 Àsia-Oceania  
MT  7231 geografia econòmica  
MT  7236 geografia política  
UF  República de Turquia  
BT1  Pròxim Orient i Orient Mitjà  
BT1  països de l’OCDE  
BT1  països tercers mediterranis  
BT1  països del Consell d’Europa  
BT1  països de l’OTAN  
RT  Europa meridional  
RT  qüestió armènia  
RT  qüestió del Kurdistan  

Turquia, República de  
USE  Turquia (7226+7231+7236) 

tutela  
MT  2806 família  
UF  constitució de tutela  
UF  curadoria  
UF  curatela  
UF  submissió a tutela  
BT1  dret de família  

tutela administrativa  
MT  0436 poder executiu i administració pública  
BT1  administració pública  
RT  control administratiu  

tutela, constitució de  
USE  tutela (2806) 

Tutela de les Nacions Unides, Consell de  
USE  Consell de Tutela ONU (7606) 

tutela judicial, dret a la  
USE  dret a la justícia (1236) 

tutela jurídica, dret a la  
USE  dret a la justícia (1236) 

Tutela ONU, Consell de — (7606) 

tutela, submissió a  
USE  tutela (2806) 

tutela, territori sota  
USE  territori no autònom (1231) 

tutelar de menors, tribunal  
USE  jurisdicció de menors (1226) 

*tutelat, habitatge   
*USE  equipament social (2836) 

Tuvalu  
MT  7226 Àsia-Oceania  
MT  7231 geografia econòmica  
UF  illes Ellice  
BT1  Polinèsia  

BT2  Oceania  
BT1  país de la Comunitat del Pacífic  
BT1  països de l’ACP  

Txad  
MT  7221 Àfrica  
MT  7231 geografia econòmica  
UF  República del Txad  
BT1  Àfrica central  

BT2  Àfrica subsahariana  
BT1  països de l’ACP  
BT1  països de la CEMAC  

Txad, República del  
USE  Txad (7221+7231) 

Txeca, regions de la República — (7211) 

Txeca, República — (7206+7231+7236) 

Txecoslovàquia  
SN  L’utilitzarem exclusivament per designar l’estat 

que va existir fins l’1 de gener del 1993, data de 
la separació de les repúbliques txeca i eslovaca.  

MT  7236 geografia política  

BT1  països de l’Est  
BT2  antics països socialistes  

BT1  països del Pacte de Varsòvia  

Txèquia  
USE  República Txeca (7206+7231+7236) 

txetxè, conflicte  
USE  qüestió de Txetxènia (0816) 

txetxena, qüestió  
USE  qüestió de Txetxènia (0816) 

Txetxènia, qüestió de — (0816) 

1, regió de l’objectiu  
USE  regió desfavorida (1616) 

UA  
USE  Unió Africana (7616) 

UCE  
USE  moneda europea (2406) 

Ucraïna  
MT  7206 Europa  
MT  7236 geografia política  
BT1  Europa central i oriental  
BT1  països de la CEI  
BT1  països del Consell d’Europa  

(UDE), Unió Duanera Equatorial  
USE  Comunitat Econòmica i Monetària de l’Àfrica 

central (7616) 

UDEAC, països de la  
USE  països de la CEMAC (7231) 

(UDEAC), Unió Duanera i Econòmica de l’Àfri-
ca central  
USE  Comunitat Econòmica i Monetària de l’Àfrica 

central (7616) 

(UDEAO), Unió Duanera i Econòmica de l’Àfri-
ca occidental  
USE  Unió Econòmica i Monetària de l’Àfrica oc-

cidental (7616) 

UE, acord de la  
USE  acord internacional (0806) 

UE, acord internacional de la  
USE  acord internacional (0806) 

UE, Comitè Militar de la — (1016) 

UE, Consell de la  
USE  Consell de la Unió Europea (1006) 

UE, cooperació intergovernamental — (1016) 

UE, cooperació judicial penal — (1016) 

UE, cooperació policíaca — (1016) 

UE, cooperació policial  
USE  cooperació policíaca UE (1016) 

UE, Diari Oficial — (3221) 

UE, estat major de la — (1016) 
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UE, estat membre — (7231) 

UE, estat membre de la  
USE  estat membre UE (7231) 

UE, frontera exterior de la  
USE  frontera exterior de la Unió Europea (1231) 

UE, gestió de les fronteres exteriors de la  
USE  frontera exterior de la Unió Europea (1231) 

UE, història de la  
USE  història d’Europa (0811) 

UE, missió de policia de la — (1016) 

UE, missió militar de la  
USE  missió militar de la Unió Europea (1016) 

UE, operació militar de la  
USE  missió militar de la Unió Europea (1016) 

UE, operació policíaca de la  
USE  missió de policia de la UE (1016) 

UE, operació policial de la  
USE  missió de policia de la UE (1016) 

UE, òrgan de cooperació judicial i policial — 
(1016) 

UE, òrgan de decisió — (1006) 

UE, organisme i agència de la — (1006) 

UE, país de la  
USE  estat membre UE (7231) 

UE, paper internacional de la — (1016) 

UE, Representació Permanent davant la — 
(0806) 

UE, situació de la  
USE  situació de la Unió Europea (1016) 

UE, tractat  
USE  tractat de la Unió Europea (1011) 

UE, tractat d’adhesió — (1011) 

UE, tractats de la — (1011) 

UE-OTAN, cooperació — (1016) 

(UEAC), Unió d’Estats de l’Àfrica central  
USE  Comunitat Econòmica i Monetària de l’Àfrica 

central (7616) 

(UEAC), Unió Econòmica de l’Àfrica central  
USE  Comunitat Econòmica i Monetària de l’Àfrica 

central (7616) 

UEBL  
USE  Unió Econòmica Belgicoluxemburguesa 

(7611) 

*(UEC), unitat d’escolarització compartida   
*USE  *servei educatiu (3216) 

UEM  
USE  Unió Econòmica i Monetària (2411) 

UEM, calendari de la — (2411) 

UEM, coordinació de polítiques — (2411) 

UEM, primera fase de la — (2411) 

UEM, segona fase de la — (2411) 

UEM, tercera fase de la — (2411) 

UEMOA  
USE  Unió Econòmica i Monetària de l’Àfrica oc-

cidental (7616) 

UEMOA, país de la — (7231) 

UENF  
USE  Unió Europea de la Navegació Fluvial (7611) 

UEO  
USE  Unió de l’Europa occidental (7611) 

UEO, països de la — (7236) 

UEP  
USE  Unió Europea de Pagaments (2406) 

UER  
USE  Unió Europea de Radiodifusió (7611) 

Uganda  
MT  7221 Àfrica  
MT  7231 geografia econòmica  
UF  República d’Uganda  
BT1  Àfrica oriental  

BT2  Àfrica subsahariana  
BT1  països CAO  
BT1  països de l’ACP  

Uganda, República d’  
USE  Uganda (7221+7231) 

(UINF), Unió Internacional de la Navegació Flu-
vial  
USE  Unió Europea de la Navegació Fluvial (7611) 

UIT  
USE  Unió Internacional de Telecomunicacions 

(7606) 

*ull, malaltia de l’  
*USE  malaltia ocular (2841) 

*Ullà  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Empordà  

*Ullastrell  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Vallès Occidental  

*Ullastret  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Empordà  

*Ulldecona  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Montsià  

*Ulldemolins  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Priorat  

ulleres  
USE  indústria òptica (6821) 

ulls, malaltia dels  
USE  malaltia ocular (2841) 

Ulster-Donegal  
USE  Ulster-Dún na nGall (7211) 

Ulster-Dún na nGall  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
UF  Ulster-Donegal  
BT1  regions d’Irlanda  

ultracongelació  
USE  sobrecongelació (6036) 

ultracongelat, aliment  
USE  producte sobrecongelat (6026) 

ultracongelat, producte  
USE  producte sobrecongelat (6026) 

ultradreta  
USE  extrema dreta (0411) 

ultradretisme  
USE  feixisme (0406) 

ultraesquerra  
USE  extrema esquerra (0411) 

ultraesquerranisme  
USE  esquerranisme (0406) 

ultrafina, partícula — (6411) 

ultraliberalisme  
USE  liberalisme (0406) 
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ultramar de la Gran Bretanya, països i territoris d’  
USE  PTU de la Gran Bretanya (7241) 

ultramar de la República Francesa, territoris d’  
USE  PTU francesos (7241) 

ultramar del Regne dels Països Baixos, països d’  
USE  PTU dels Països Baixos (7241) 

ultramar del Regne Unit, països i territoris d’  
USE  PTU de la Gran Bretanya (7241) 

ultramar, departament d’ — (0436) 

ultramar, departament francès d’  
USE  DU francesos (7241) 

ultramar franceses, col·lectivitats d’  
USE  PTU francesos (7241) 

ultramar, països i territoris d’ — (0436) 

ultramar, territori d’ — (0436) 

*Ultramort  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Empordà  

ultraperifèrica, regió  
USE  regió perifèrica (1616) 

ultraterrestre, espai — (1231) 

ultraviolada  
USE  radiació no ionitzant (5216) 

UMA  
USE  Unió del Magrib Àrab (7616) 

(UMAC), Unió Monetària de l’Àfrica central  
USE  Comunitat Econòmica i Monetària de l’Àfrica 

central (7616) 

Úmbria  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions d’Itàlia  

Umm al-Qaywayn  
USE  Unió dels Emirats Àrabs (7226+7231+7236) 

(UMOA), Unió Monetària de l’Àfrica occidental  
USE  Unió Econòmica i Monetària de l’Àfrica oc-

cidental (7616) 

UN-Habitat  
USE  ONU Hàbitat (7606) 

UNAIDS  
USE  ONUSIDA (7606) 

unanimitat  
MT  0416 procediment electoral i sistema de votació  
UF  vot per unanimitat  
BT1  majoria de vots  

unanimitat, vot per  
USE  unanimitat (0416) 

UNCED  
USE  Conferència de les Nacions Unides sobre el 

Medi Ambient i el Desenvolupament (7606) 

*UNCRD  
*USE  Centre de les Nacions Unides per al Desen-

volupament Regional (7606) 

Unctad  
USE  Conferència de les Nacions Unides sobre Co-

merç i Desenvolupament (7606) 

UNCTAD/WTO International Trade Centre  
USE  Centre de Comerç Internacional (7606) 

(UNCTAD/WTO), ITC  
USE  Centre de Comerç Internacional (7606) 

UNDCP  
USE  Programa de les Nacions Unides per a la Fis-

calització Internacional de Drogues (7606) 

UNDP  
USE  Programa de les Nacions Unides per al Des-

envolupament (7606) 

Unecosoc  
USE  Ecosoc (7606) 

UNED  
USE  ensenyament a distància (3206) 

UNEP  
USE  Programa de les Nacions Unides per al Medi 

Ambient (7606) 

UNESCO  
MT  7606 Nacions Unides  
UF  Organització de les Nacions Unides per a 

l’Educació, la Ciència i la Cultura  
BT1  organisme especialitzat de les Nacions Uni-

des  
NT1  Institut Internacional de Planejament de 

l’Educació  
NT1  Oficina Internacional d’Educació  
NT1  Unisist  
RT  política cultural  

UNFPA  
USE  Fons de Població de les Nacions Unides 

(7606) 

UNHCR  
USE  ACNUR (7606) 

únic, comprador  
USE  monopoli de compra (4031) 

únic, document — (2011) 

únic, document administratiu  
USE  document únic (2011) 

únic, document duaner  
USE  document únic (2011) 

únic, fill — (2806) 

únic, mercat — (1016) 

únic, pagament  
USE  règim de pagament únic (5606) 

únic, partit  
USE  règim de partit únic (0406) 

únic per explotació, règim de pagament  
USE  règim de pagament únic (5606) 

únic per superfície (RPUS), règim de pagament  
USE  règim de pagament únic (5606) 

únic, preu  
USE  preu autoritzat (2451) 

únic, règim de pagament — (5606) 

únic, règim de partit — (0406) 

únic, sistema de partit  
USE  règim de partit únic (0406) 

Única Europea, Acta — (1011) 

única, política de canvis — (2411) 

única, política monetària — (2411) 

unicameral, sistema  
USE  unicameralisme (0421) 

unicameralisme  
MT  0421 parlament  
UF  sistema unicameral  
BT1  cambra parlamentària  

BT2  composició del parlament  

Unice  
USE  BusinessEurope (7611+7626) 

UNICEF  
MT  7606 Nacions Unides  
UF  Fons de les Nacions Unides per a la Infància  
UF  Fons internacional d’Emergència per a la In-

fància  
BT1  programes i fons de l’ONU  
RT  infant  

Unicri  
USE  Institut Interregional de les Nacions Unides 

per a Investigacions sobre la Delinqüència i 
la Justícia (7606) 

Unida de Tanzània, República  
USE  Tanzània (7221+7231) 

Unides (FNUDC), Fons de Desenvolupament de 
capital de les Nacions  
USE  Programa de les Nacions Unides per al Des-

envolupament (7606) 

Unides (VNU), Voluntaris de les Nacions  
USE  Programa de les Nacions Unides per al Des-

envolupament (7606) 

Unides, Assemblea General de les Nacions  
USE  Assemblea General ONU (7606) 

Unides, Carta de les Nacions — (0806) 

Unides, comissió de les Nacions  
USE  comissió ONU (7606) 

Unides, comissió regional de les Nacions  
USE  comissió regional ONU (7606) 
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Unides, comissió tècnica de les Nacions  
USE  comissió tècnica ONU (7606) 

Unides, comitè permanent de les Nacions  
USE  comitè permanent ONU (7606) 

Unides, Conferència de les Nacions  
USE  Conferència ONU (0806) 

Unides, Consell de Seguretat de les Nacions  
USE  Consell de Seguretat ONU (7606) 

Unides, Consell de Tutela de les Nacions  
USE  Consell de Tutela ONU (7606) 

Unides, Consell Econòmic i Social de les Nacions  
USE  Ecosoc (7606) 

Unides, convenció de les Nacions  
USE  convenció ONU (0806) 

Unides d’Investigació sobre el Desarmament, 
Institut de les Nacions — (7606) 

Unides, fons de les Nacions  
USE  programes i fons de l’ONU (7606) 

Unides, Fons de Població de les Nacions — 
(7606) 

Unides, forces de les Nacions  
USE  forces multinacionals (0816) 

Unides, Hàbitat de les Nacions  
USE  ONU Hàbitat (7606) 

Unides, Nacions  
USE  ONU (7606) 

Unides, òrgan subsidiari de les Nacions — 
(7606) 

Unides, organisme especialitzat de les Naci-
ons — (7606) 

Unides, Organització de les Nacions  
USE  ONU (7606) 

Unides, pacte internacional de les Nacions  
USE  pacte internacional ONU (0806) 

Unides per a Activitats en matèria de Població, 
Fons de les Nacions  
USE  Fons de Població de les Nacions Unides 

(7606) 

Unides per a Europa (CEPE), Comissió Econò-
mica de les Nacions  
USE  comissió regional ONU (7606) 

Unides per a Investigacions sobre la Delin-
qüència i la Justícia, Institut Interregional de 
les Nacions — (7606) 

Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura, Orga-
nització de les Nacions  
USE  FAO (7606) 

Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura, 
Organització de les Nacions  
USE  UNESCO (7606) 

Unides per a la Dona (Unifem), Fons de Desen-
volupament de les Nacions  
USE  Programa de les Nacions Unides per al Des-

envolupament (7606) 

Unides per a la Fiscalització Internacional de 
Drogues, Programa de les Nacions — (7606) 

Unides per a la Formació Professional i la 
Investigació, Institut de les Nacions — (7606) 

Unides per a la Infància, Fons de les Nacions  
USE  UNICEF (7606) 

Unides per al Desenvolupament Industrial, 
Organització de les Nacions — (7606) 

Unides per al Desenvolupament, Programa de 
les Nacions — (7606) 

Unides per al Desenvolupament Regional, 
Centre de les Nacions — (7606) 

Unides per al Desenvolupament Social, Insti-
tut d’Investigació de les Nacions — (7606) 

Unides per al Medi Ambient, Programa de les 
Nacions — (7606) 

Unides per als Drets Humans (ACNUDH), Alt 
Comissionat de les Nacions  
USE  Alt Comissionat per als Drets Humans (7606) 

Unides per als Drets Humans (OACDH), Oficina 
de l’Alt Comissionat de les Nacions  
USE  Alt Comissionat per als Drets Humans (7606) 

Unides per als establiments humans (CNUEH), 
Centre de les Nacions  
USE  ONU Hàbitat (7606) 

Unides per als establiments humans (PNUEH), 
Programa de les Nacions  
USE  ONU Hàbitat (7606) 

Unides per als Refugiats, Alt Comissionat de les 
Nacions  
USE  ACNUR (7606) 

Unides per als refugiats de Palestina al Pròxim 
Orient, organisme d’auxili i d’obres públiques 
de les Nacions  
USE  UNRWA (7606) 

Unides per als Refugiats, Oficina de l’Alt Comis-
sionat de les Nacions  
USE  ACNUR (7606) 

Unides, programa de Voluntaris de les Nacions  
USE  Programa de les Nacions Unides per al Des-

envolupament (7606) 

Unides, programes de les Nacions  
USE  programes i fons de l’ONU (7606) 

Unides, programes i fons de les Nacions  
USE  programes i fons de l’ONU (7606) 

Unides, resolució de les Nacions  
USE  resolució ONU (0806) 

Unides, secretari general de les Nacions — 
(7606) 

Unides, Secretaria de les Nacions  
USE  Secretaria de l’ONU (7606) 

Unides, Sistema de comptabilitat nacional de les 
Nacions  
USE  sistema normalitzat de comptabilitat (1626) 

Unides, sistema de les Nacions  
USE  ONU (7606) 

Unides sobre Comerç i Desenvolupament, 
Conferència de les Nacions — (7606) 

Unides sobre el Medi Ambient i el Desenvolu-
pament, Conferència de les Nacions — (7606) 

Unides sobre el VIH i la sida, Programa Conjunt 
de les Nacions  
USE  ONUSIDA (7606) 

Unides sobre el VIH i la sida, Programa de les 
Nacions  
USE  ONUSIDA (7606) 

Unides sobre els Boscos (FNUB), Fòrum de les 
Nacions  
USE  comissió tècnica ONU (7606) 

Unides), Institut per a la Formació i la Investi-
gació (Nacions — (7606) 

Unidir  
USE  Institut de les Nacions Unides d’Investigació 

sobre el Desarmament (7606) 

UNIDO  
USE  Organització de les Nacions Unides per al 

Desenvolupament Industrial (7606) 

unifamiliar, casa  
USE  habitatge individual (2846) 

(Unifem), Fons de Desenvolupament de les Na-
cions Unides per a la Dona  
USE  Programa de les Nacions Unides per al Des-

envolupament (7606) 

unificació d’Alemanya  
MT  0816 equilibri internacional  
UF  reunificació d’Alemanya  
BT1  qüestió internacional  
RT  Alemanya  
RT  Alemanya RDA  
RT  relacions entre les dues Alemanyes  
RT  unificació nacional  

unificació nacional  
MT  0806 política internacional  
UF  reunificació  
BT1  independència nacional  
RT  unificació d’Alemanya  

unificat CECA, aranzel  
USE  aranzel duaner comú (2011) 

uniforme, base  
USE  base imposable (2446) 
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uniforme, procediment electoral  
USE  sistema electoral europeu (0416) 

uninominal, elecció — (0416) 

Unió Africana  
SN  Organització panafricana que va substituir l’Or-

ganització de la Unitat Africana (OUA) el 9 de 
juliol del 2002. Comprèn tots els països africans, 
inclòs el Sàhara occidental, llevat del Marroc.  

MT  7616 organitzacions extraeuropees  
UF  Organització de la Unitat Africana (OUA)  
UF  UA  
UF  Unió dels Estats Africans  
BT1  organització africana  
RT  Carta Africana dels Drets Humans i dels Pobles  

Unió, ciutadania de la  
USE  ciutadania europea (1016) 

unió civil  
MT  2806 família  
BT1  dret de família  
RT  minoria sexual  

unió conjugal  
USE  matrimoni (2806) 

unió consensual  
USE  unió lliure (2806) 

Unió d’Estats de l’Àfrica central (UEAC)  
USE  Comunitat Econòmica i Monetària de l’Àfrica 

central (7616) 

unió d’Europa, moviment contra la  
USE  moviment antieuropeista (0811) 

Unió d’Indústries de la Comunitat Europea  
USE  BusinessEurope (7611+7626) 

unió de canonada  
USE  canonada (6821) 

Unió de Confederacions de la Indústria de la Co-
munitat Europea  
USE  BusinessEurope (7611+7626) 

Unió de Confederacions Industrials i Empresa-
rials d’Europa  
USE  BusinessEurope (7611+7626) 

Unió de l’Europa occidental  
MT  7611 organitzacions europees  
UF  Comunitat Europea de Defensa (CED)  
UF  UEO  
UF  WEU  
BT1  organització europea  
NT1  Cos d’Exèrcit Europeu  
RT  PESC  
RT  països de la UEO  
RT  política europea de defensa  

Unió de les Comores  
USE  Comores (7221+7231+7236) 

Unió de Myanmar  
USE  Myanmar (7226+7231) 

Unió de Parlamentaris d’Àsia i del Pacífic  
MT  7616 organitzacions extraeuropees  
UF  APPU  

UF  UPAP  
BT1  organització asiàtica  

unió de passaports  
USE  passaport europeu (1231) 

Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques  
USE  URSS (7236) 

Unió del Magrib Àrab  
MT  7616 organitzacions extraeuropees  
UF  AMU  
UF  UMA  
BT1  organització africana  
BT1  organització àrab  
RT  Gran Magrib  

Unió dels Emirats Àrabs  
MT  7226 Àsia-Oceania  
MT  7231 geografia econòmica  
MT  7236 geografia política  
UF  Abū Zaby  
UF  Ajman  
UF  Al-Fujayrah  
UF  Al-Sariqa  
UF  Dubayy  
UF  Emirats Àrabs Units  
UF  països de la Unió dels Emirats Àrabs  
UF  Ras al-Khaymah  
UF  Umm al-Qaywayn  
BT1  país del Golf  

BT2  Pròxim Orient i Orient Mitjà  
BT1  països de l’OPEP  
BT1  països de la Lliga Àrab  

Unió dels Emirats Àrabs, països de la  
USE  Unió dels Emirats Àrabs (7226+7231+7236) 

Unió dels Estats Africans  
USE  Unió Africana (7616) 

unió duanera  
MT  2011 política aranzelària  
BT1  política aranzelària  
RT  aranzel duaner  
RT  cooperació duanera  
RT  integració econòmica  
RT  política comercial comuna  
RT  unió econòmica  

Unió Duanera de l’Àfrica meridional  
MT  7616 organitzacions extraeuropees  
UF  SACU  
BT1  organització africana  

Unió Duanera Equatorial (UDE)  
USE  Comunitat Econòmica i Monetària de l’Àfrica 

central (7616) 

Unió Duanera i Econòmica de l’Àfrica central 
(UDEAC)  
USE  Comunitat Econòmica i Monetària de l’Àfrica 

central (7616) 

Unió Duanera i Econòmica de l’Àfrica occiden-
tal (UDEAO)  
USE  Unió Econòmica i Monetària de l’Àfrica oc-

cidental (7616) 

unió econòmica  
MT  1621 estructura econòmica  
BT1  règim econòmic  

RT  integració econòmica  

RT  relació econòmica  

RT  unió duanera  

RT  unió monetària  

Unió Econòmica Belgicoluxemburguesa  
MT  7611 organitzacions europees  

UF  UEBL  
BT1  organització europea  

Unió Econòmica de l’Àfrica central (UEAC)  
USE  Comunitat Econòmica i Monetària de l’Àfrica 

central (7616) 

Unió Econòmica del Benelux  
USE  Benelux (7611) 

Unió Econòmica i Monetària  
MT  2411 economia monetària  

UF  EMU  
UF  Informe Werner  
UF  Pla Werner  
UF  UEM  
NT1  calendari de la UEM  

NT2  primera fase de la UEM  
NT2  segona fase de la UEM  
NT2  tercera fase de la UEM  

NT1  coordinació de polítiques UEM  
NT2  pacte d’estabilitat  
NT2  vigilància multilateral  

NT1  política de canvis única  
NT1  política monetària única  
NT1  Sistema Europeu de Bancs Centrals  
RT  cooperació monetària  

RT  política comunitària  

RT  sistema monetari europeu  

RT  unió monetària  

RT  zona euro  

Unió Econòmica i Monetària de l’Àfrica 
occidental  
SN  Va substituir la Comunitat Econòmica de l’Àfri-

ca occidental (CEAO) i la Unió Monetària de 

l’Àfrica occidental (UMAO) el 1995. La CEAO es 

va crear el 1970 arran de la reorganització de la 

Unió Duanera i Econòmica de l’Àfrica occidental 

(UDEAO), creada el 1959.  

MT  7616 organitzacions extraeuropees  

UF  Comunitat Econòmica de l’Àfrica occidental 
(CEAO)  

UF  UEMOA  
UF  Unió Duanera i Econòmica de l’Àfrica occiden-

tal (UDEAO)  
UF  Unió Monetària de l’Àfrica occidental (UMOA)  
UF  WAEMU  
BT1  organització africana  
RT  país de la UEMOA  

Unió Europea  
MT  1016 construcció europea  

NT1  comunitats europees  
NT2  CECA  
NT2  CEEA  
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NT2  Comunitat Europea  
NT3  mètode comunitari  

NT1  cooperació en els afers interns  
NT1  cooperació intergovernamental UE  
NT1  espai de llibertat, seguretat i justícia  

NT2  cooperació judicial civil a la Unió Europea  
NT2  cooperació judicial penal UE  
NT3  Eurojust  
NT3  manament de detenció europeu  

NT2  cooperació policíaca UE  
NT3  Escola Europea de Policia  
NT3  Europol  

NT2  òrgan de cooperació judicial i policial UE  
NT1  PESC  

NT2  alt representant per a la PESC  
NT2  comitè polític i de seguretat  
NT2  PESD  
NT3  Agència Europea de Defensa  
NT3  Centre de Satèl·lits de la Unió Europea  
NT3  Comitè Militar de la UE  
NT3  cooperació UE-OTAN  
NT3  estat major de la UE  
NT3  Institut d’Estudis de Seguretat de la Unió 

Europea  
NT3  missió de policia de la UE  
NT3  missió militar de la Unió Europea  

RT  estat membre UE  
RT  tractat de la Unió Europea  

Unió Europea, acord de la  
USE  acord internacional (0806) 

Unió Europea, acord internacional de la  
USE  acord internacional (0806) 

Unió Europea, adhesió a la — (1016) 

Unió Europea, Agència dels Drets Fonamen-
tals de la — (1006) 

Unió Europea, ajuda mútua judicial penal a la  
USE  cooperació judicial penal UE (1016) 

Unió Europea, ampliació de la — (1016) 

Unió Europea, aprofundiment de la — (1016) 

Unió Europea, Carta dels drets fonamentals 
de la — (1016) 

Unió Europea, Carta dels drets fonamentals dels 
treballadors de la  
USE  Carta comunitària dels drets socials fonamen-

tals dels treballadors (2826) 

Unió Europea, Centre de Satèl·lits de la — 
(1016) 

Unió Europea, Centre de Traducció dels Òr-
gans de la — (1006) 

Unió Europea, Comitè de les Regions de la  
USE  Comitè de les Regions (1006) 

Unió Europea, comitè del Consell de la — 
(1006) 

Unió Europea, Comitè Militar de la  
USE  Comitè Militar de la UE (1016) 

Unió Europea, Consell de la — (1006) 

Unió Europea, cooperació judicial civil a la — 
(1016) 

Unió Europea, cooperació policíaca i duanera a la  
USE  cooperació policíaca UE (1016) 

Unió Europea de la Navegació Fluvial  
SN  Organització creada el 2001 per la fusió de la 

Unió Internacional de la Navegació Fluvial 
(UINF) i el Consorci Internacional de la Nave-
gació Renana.  

MT  7611 organitzacions europees  
UF  Consorci Internacional de la Navegació Rena-

na (CINR)  
UF  EBU (European Barge Union)  
UF  UENF  
UF  Unió Internacional de la Navegació Fluvial 

(UINF)  
BT1  organització europea  
RT  navegació fluvial  

Unió Europea de Pagaments  
SN  Creada el 1950 per divuit països membres de 

l’Organització Europea de Cooperació Econòmi-
ca (OECE), es va dissoldre el desembre del 1958 
i fou substituïda per l’Acord Monetari Europeu.  

MT  2406 relacions monetàries  
UF  UEP  
BT1  acord monetari  

BT2  relacions monetàries  

Unió Europea de Radiodifusió  
MT  7611 organitzacions europees  
UF  EBU (European Broadcasting Union)  
UF  UER  
BT1  organització europea  
RT  radiodifusió  

Unió Europea, Diari Oficial de la  
USE  Diari Oficial UE (3221) 

Unió Europea, estat major de la  
USE  estat major de la UE (1016) 

Unió Europea, frau a la — (1011) 

Unió Europea, frontera exterior de la — (1231) 

Unió Europea, gestió de les fronteres exteriors 
de la  
USE  frontera exterior de la Unió Europea (1231) 

Unió Europea, Institut d’Estudis de Seguretat 
de la — (1016) 

Unió Europea, missió de policia de la  
USE  missió de policia de la UE (1016) 

Unió Europea, missió militar de la — (1016) 

Unió Europea, operació militar de la  
USE  missió militar de la Unió Europea (1016) 

Unió Europea, operació policíaca de la  
USE  missió de policia de la UE (1016) 

Unió Europea, operació policial de la  
USE  missió de policia de la UE (1016) 

Unió Europea, organisme i agència de la  
USE  organisme i agència de la UE (1006) 

Unió Europea, països de la  
USE  estat membre UE (7231) 

Unió Europea, paper internacional de la  
USE  paper internacional de la UE (1016) 

Unió Europea, pertinença a la — (1016) 

Unió Europea, Presidència del Consell de la 
— (1006) 

Unió Europea, relacions de la — (1016) 

Unió Europea, resolució del Consell de la — 
(1011) 

Unió Europea, situació de la — (1016) 

Unió Europea, tractat de la — (1011) 

Unió Europea, tractats de la  
USE  tractats de la UE (1011) 

Unió Europea, Tribunal de la Funció Pública 
de la — (1006) 

Unió Internacional de la Navegació Fluvial 
(UINF)  
USE  Unió Europea de la Navegació Fluvial (7611) 

Unió Internacional de Telecomunicacions  
MT  7606 Nacions Unides  
UF  ITU  
UF  UIT  
BT1  organisme especialitzat de les Nacions Uni-

des  
RT  CEPT  
RT  telecomunicació  

unió interparlamentària  
MT  7621 organitzacions mundials  
UF  IPU  
BT1  organització mundial  
RT  cooperació interparlamentària  

unió lliure  
MT  2806 família  
UF  concubinat  
UF  família de fet  
UF  parella de fet  
UF  parella no casada legalment  
UF  parella no institucionalitzada  
UF  unió consensual  
BT1  situació familiar  

unió matrimonial  
USE  matrimoni (2806) 

unió monetària  
MT  2406 relacions monetàries  
BT1  relacions monetàries  
RT  lliure circulació de capitals  
RT  Unió Econòmica i Monetària  
RT  unió econòmica  

Unió Monetària de l’Àfrica central (UMAC)  
USE  Comunitat Econòmica i Monetària de l’Àfrica 

central (7616) 

Unió Monetària de l’Àfrica occidental (UMOA)  
USE  Unió Econòmica i Monetària de l’Àfrica oc-

cidental (7616) 
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unió política europea  
MT  1016 construcció europea  
BT1  aprofundiment de la Unió Europea  
RT  integració política  

Unió Postal Universal  
MT  7606 Nacions Unides  
UF  UPU  
BT1  organisme especialitzat de les Nacions Uni-

des  
RT  CEPT  
RT  correus i telecomunicacions  

Unió Soviètica  
USE  URSS (7236) 

Unió Soviètica, antiga  
USE  URSS (7236) 

Union), EBU (European Barge  
USE  Unió Europea de la Navegació Fluvial (7611) 

Union), EBU (European Broadcasting  
USE  Unió Europea de Radiodifusió (7611) 

*unions de consommateurs, Bureau européen 
des   
*USE  BEUC (7611) 

Unions de Consumidors, Oficina Europea de les  
USE  BEUC (7611) 

uniparental, família  
USE  família monoparental (2806) 

Unisist  
SN  Programa intergovernamental per a la coopera-

ció en el camp de la informació científica i tec-
nològica.  

MT  7606 Nacions Unides  
UF  Sistema mundial d’informació científica i tec-

nològica  
BT1  UNESCO  

BT2  organisme especialitzat de les Nacions Uni-
des  

Unit de la Gran Bretanya i Irlanda del Nord, Reg-
ne  
USE  Regne Unit (7206+7231+7236) 

Unit, països i territoris d’ultramar del Regne  
USE  PTU de la Gran Bretanya (7241) 

Unit, PTU del Regne  
USE  PTU de la Gran Bretanya (7241) 

*Unit, regions del Regne   
*USE  regions de la Gran Bretanya (7211) 

Unit, Regne — (7206+7231+7236) 

*unit, video display   
*USE  pantalla (3236) 

Unitar  
USE  Institut de les Nacions Unides per a la Forma-

ció Professional i la Investigació (7606) 

unitari, estat — (0406) 

Unitat Africana (OUA), Organització de la  
USE  Unió Africana (7616) 

*unitat d’escolarització compartida (UEC)  
*USE  *servei educatiu (3216) 

unitat d’obra, salari per  
USE  salari per rendiment (4421) 

unitat de compte  
USE  moneda europea (2406) 

unitat de compte agrícola  
USE  tipus de canvi representatiu (5606) 

unitat de compte agrícola, valor d’  
USE  tipus de canvi representatiu (5606) 

unitat de compte europeu  
USE  moneda europea (2406) 

unitat de compte verd  
USE  tipus de canvi representatiu (5606) 

unitat de disquets  
USE  lector de discos (3236) 

unitat de mesura  
USE  pesos i mesures (6411) 

unitat de temps, salari per  
USE  salari per hores (4421) 

Unitat Econòmica Àrab, Consell de la — 
(7616) 

unitat familiar  
USE  llar (2816) 

unitat monetària europea  
USE  moneda europea (2406) 

unitat perifèrica  
MT  3236 informàtica i tractament de dades  
UF  perifèric  
BT1  equip informàtic  

BT2  indústria informàtica  
NT1  escàner  
NT1  impressora  
NT1  lector de discos  
NT1  pantalla  

unitat, preu per — (2451) 

United Nations Relief and Works Agency  
USE  UNRWA (7606) 

Units d’Amèrica, Estats — (7216+7231+7236) 

Units d’Amèrica, illes Verges dels Estats  
USE  illes Verges americanes (7216) 

Units, Emirats Àrabs  
USE  Unió dels Emirats Àrabs (7226+7231+7236) 

Units, Estats  
USE  Estats Units d’Amèrica (7216+7231+7236) 

Units Mexicans, Estats  
USE  Mèxic (7216+7231+7236) 

universal, classificació decimal  
USE  classificació (3221) 

universal, cobertura sanitària  
USE  cobertura universal de malaltia (2836) 

universal de malaltia, cobertura — (2836) 

universal, història — (3611) 

universal, servei — (2026) 

universal, sufragi — (0416) 

Universal, Unió Postal — (7606) 

universalisme  
USE  mundialisme (0406) 

universitari d’estiu, curs  
USE  ensenyament obert (3211) 

universitari, diploma  
USE  títol d’estudis (3216) 

universitari, ensenyament  
USE  universitat (3211) 

Universitari Europeu de Florència, Institut  
USE  Institut Universitari Europeu (7611) 

Universitari Europeu, Institut — (7611) 

universitari, grau  
USE  títol d’estudis (3216) 

universitari, institut  
USE  universitat (3211) 

universitari, medi  
USE  medi escolar (3216) 

universitari, títol  
USE  títol d’estudis (3216) 

universitària, administració  
USE  administració de l’ensenyament (3216) 

universitària, biblioteca — (3221) 

universitària, formació  
USE  universitat (3211) 

universitària, investigació — (6416) 

universitat  
MT  3211 ensenyament  
UF  ensenyament universitari  
UF  formació universitària  
UF  institut universitari  
*UF  *Universitat Oberta de Catalunya  
*UF  *UOC  
BT1  ensenyament superior  

BT2  nivell d’ensenyament  
NT1  ensenyament obert  
*RT  ensenyament a distància  
RT  investigació universitària  

universitat a distància  
USE  ensenyament a distància (3206) 

universitat d’estiu  
USE  ensenyament obert (3211) 
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Universitat Nacional d’Educació a Distància  
USE  ensenyament a distància (3206) 

*Universitat Oberta de Catalunya  
*USE  universitat (3211) 

universitat popular  
USE  ensenyament obert (3211) 

universitat-indústria, relació  
USE  relació escola-indústria (3216) 

universitat-vida professional, relació  
USE  relació escola-vida professional (3216) 

UNRISD  
USE  Institut d’Investigació de les Nacions Unides 

per al Desenvolupament Social (7606) 

UNRWA  
MT  7606 Nacions Unides  
UF  OAOP  
UF  organisme d’auxili i d’obres públiques de les 

Nacions Unides per als refugiats de Palestina 
al Pròxim Orient  

UF  United Nations Relief and Works Agency  
BT1  programes i fons de l’ONU  
RT  qüestió de Palestina  

*UOC  
*USE  universitat (3211) 

UPAP  
USE  Unió de Parlamentaris d’Àsia i del Pacífic 

(7616) 

Uppsala  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  Centre-Est de Suècia  

BT2  regions de Suècia  

UPU  
USE  Unió Postal Universal (7606) 

urani  
MT  6621 indústries nuclear i elèctrica  
UF  urani 235  
UF  urani enriquit  
UF  urani natural  
BT1  matèria radioactiva  

BT2  energia nuclear  
RT  element químic  
RT  metall no ferrós  

urani 235  
USE  urani (6621) 

urani enriquit  
USE  urani (6621) 

urani natural  
USE  urani (6621) 

urbà, arrendament  
USE  arrendament immobiliari (2846) 

urbà, assentament  
USE  hàbitat urbà (2846) 

urbà, centre  
USE  aglomeració urbana (2846) 

*urbà, comerç   
*USE  comerç al detall (2036) 

urbà, creixement  
USE  urbanització (2846) 

urbà, desenvolupament  
USE  urbanització (2846) 

urbà, entorn  
USE  zona urbana (2846) 

urbà, hàbitat — (2846) 

urbà, medi  
USE  hàbitat urbà (2846) 

urbà, nucli  
USE  aglomeració urbana (2846) 

urbà, parc nacional — (5206) 

urbà, problema — (2846) 

urbà, residu sòlid  
USE  residu domèstic (5216) 

urbà, sòl  
USE  terreny edificable (2846) 

urbà, transport — (4811) 

urbana, aglomeració — (2846) 

urbana, àrea  
USE  zona urbana (2846) 

urbana, calefacció  
USE  calefacció (6831) 

urbana, circulació — (4811) 

urbana, comunitat — (2846) 

urbana, concentració  
USE  urbanització (2846) 

urbana, construcció — (2846) 

urbana, contribució territorial  
USE  contribució territorial (2446) 

urbana, contribució territorial sobre la riquesa  
USE  contribució territorial (2446) 

urbana desfavorida, zona — (2846) 

urbana, economia — (2846) 

urbana, infraestructura — (2846) 

urbana, mercat de la propietat rústica i — 
(2846) 

urbana, mobilitat  
USE  transport urbà (4811) 

urbana, ordenació  
USE  urbanisme (2846) 

urbana, perifèria  
USE  zona suburbana (2846) 

urbana, pla d’ordenació  
USE  pla d’urbanisme (2846) 

urbana, planificació  
USE  urbanisme (2846) 

urbana, població — (2816) 

urbana, política  
USE  urbanisme (2846) 
urbana, política d’ordenació  
USE  urbanisme (2846) 

urbana, renovació — (2846) 

urbana, reordenació  
USE  renovació urbana (2846) 

urbana, revitalització  
USE  renovació urbana (2846) 

urbana, sociologia — (3611) 

urbana, via — (4816) 

urbana, zona — (2846) 

urbanisme  
SN  Ciència i política relatives a la construcció i a l’or-

ganització de ciutats.  
MT  2846 urbanisme i construcció  
UF  gestió urbanística  
UF  ordenació de la ciutat  
UF  ordenació urbana  
UF  planificació urbana  
UF  política d’ordenació urbana  
UF  política urbana  
NT1  comunitat rural  
NT1  comunitat urbana  
NT1  construcció urbana  

NT2  construcció il·legal  
NT1  economia urbana  
NT1  equipament col·lectiu  

NT2  aparcament  
NT2  cementiri  
NT3  cementiri militar  

NT2  edifici públic  
NT2  equipament sociocultural  
NT2  estació d’autobusos  

NT1  infraestructura urbana  
NT2  servei de vies públiques  
NT2  subministrament d’aigua  
NT2  subministrament d’energia elèctrica  
NT2  subministrament de gas  

NT1  mercat de la propietat rústica i urbana  
NT1  pla d’urbanisme  
NT1  preu del terreny  
NT1  problema urbà  
NT1  professió de l’urbanisme  
NT1  reglamentació urbanística  
NT1  renovació urbana  
NT1  terreny edificable  

NT2  parcel·lació  
NT1  terreny industrial  
NT1  urbanització  
NT1  zona verda  
RT  arquitectura  
RT  ciutat  
RT  gestió de l’espai  
RT  obres públiques  
RT  plànol  
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urbanisme, legislació d’  
USE  reglamentació urbanística (2846) 

urbanisme, pla d’ — (2846) 

urbanisme, professió de l’ — (2846) 

urbanístic, dret  
USE  reglamentació urbanística (2846) 

urbanística, gestió  
USE  urbanisme (2846) 

urbanística, llicència  
USE  permís de construcció (2846) 

urbanística, normativa  
USE  reglamentació urbanística (2846) 

urbanística, reglamentació — (2846) 

*urbanística, sanció per infracció   
*USE  reglamentació urbanística (2846) 

urbanització  
SN  L’utilitzarem per al procés de desenvolupament 

de les ciutats en nombre d’habitants i exten-
sió territorial, i per referir-nos a les conseqüèn-
cies d’aquest desenvolupament en el sistema 
de vida.  

MT  2846 urbanisme i construcció  
UF  concentració urbana  
UF  creixement urbà  
UF  desenvolupament urbà  
BT1  urbanisme  
RT  població urbana  

urbanitzada, àrea  
USE  zona urbana (2846) 

urea  
USE  adob químic (5626) 

*Urgell  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*NT1  *Agramunt  
*NT1  *Anglesola  
*NT1  *Belianes  
*NT1  *Bellpuig  
*NT1  *Castellserà  
*NT1  *Ciutadilla  
*NT1  *Fuliola, la  
*NT1  *Guimerà  
*NT1  *Maldà  
*NT1  *Nalec  
*NT1  *Omells de na Gaia, els  
*NT1  *Ossó de Sió  
*NT1  *Preixana  
*NT1  *Puigverd d’Agramunt  
*NT1  *Sant Martí de Riucorb  
*NT1  *Tàrrega  
*NT1  *Tornabous  
*NT1  *Vallbona de les Monges  
*NT1  *Verdú  
*NT1  *Vilagrassa  
*RT  *àmbit de Ponent  

*Urgell, Alt  — (9999) 

*Urgell, Bell-lloc d’ — (7211+9999) 

*Urgell, Bellcaire d’ — (7211+9999) 

*Urgell, Bellmunt d’ — (7211+9999) 

*Urgell, Ivars d’ — (7211+9999) 

*Urgell, Pla d’ — (9999) 

*Urgell, la, Seu d’ — (7211+9999) 

*Urgellet, Ribera d’ — (7211+9999) 

urgència, ajuda d’ — (0811) 

urgència, estat d’  
USE  estat d’emergència (0431) 

urgència, medicina d’ — (2841) 

urgència, procediment d’ — (1221) 

urgència, procediment judicial d’  
USE  procediment d’urgència (1221) 

urgència, reserva per a ajudes d’  
USE  reserva pressupostària CE (1021) 

URL  
USE  adreça d’internet (3226) 

*urologia  
*MT  2841 sanitat  
*BT1  especialitat mèdica  

*BT2  medicina  
*BT3  ciències mèdiques  

*RT  malaltia renal  

URSS  
SN  L’utilitzarem exclusivament per designar l’es-

tat que va existir fins al desmembrament  de la 
Unió Soviètica.  

MT  7236 geografia política  
UF  antiga Unió Soviètica  
UF  antiga URSS  
UF  ex URSS  
UF  Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques  
UF  Unió Soviètica  
BT1  països de l’Est  

BT2  antics països socialistes  
BT1  països del Pacte de Varsòvia  

URSS, antiga  
USE  URSS (7236) 

URSS, ex  
USE  URSS (7236) 

Uruguai  
MT  7216 Amèrica  
MT  7231 geografia econòmica  
MT  7236 geografia política  
UF  República Oriental de l’Uruguai  
BT1  Amèrica del Sud  

BT2  Amèrica Llatina  
BT1  països de l’ALADI  
BT1  països del SELA  
BT1  països del Mercosur  
BT1  països de l’OEA  

Uruguai, República Oriental de l’  
USE  Uruguai (7216+7231+7236) 

Uruguai, Ronda de l’ — (2011) 

Uruguay round  
USE  Ronda de l’Uruguai (2011) 

*Urús  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Cerdanya  

ús, acord de Wassenaar sobre control d’expor-
tacions d’armes convencionals i béns i tecnolo-
gia de doble  
USE  acord de Wassenaar (7621) 

ús agrícola, edifici d’ — (5626) 

ús, bé de doble — (6411) 

ús d’estimulants  
USE  dopatge (2826) 

ús de la paraula, temps d’  
USE  debat parlamentari (0426) 

ús de les llengües  
SN  L’utilitzarem quan es tracti de l’ús efectiu de les 

diferents llengües oficials.  
MT  0431 vida política i seguretat pública  
BT1  llengua oficial  

BT2  vida institucional  
*RT  política lingüística  

ús, manual d’  
USE  guia (3221) 

ús manual, eina d’  
USE  eines (6821) 

ús pacífic de l’energia  
MT  6606 política energètica  
UF  utilització de l’energia per a finalitats pacífi-

ques  
BT1  política energètica  
RT  energia nuclear  
RT  seguretat nuclear  

ús privat, article d’  
USE  bé personal (2026) 

ús, vehicle fora d’  
USE  residu metàl·lic (5216) 

USA  
USE  Estats Units d’Amèrica (7216+7231+7236) 

usada, pila  
USE  residu electrònic (5216) 

usat, oli — (5216) 

usdefruit  
MT  1211 dret civil  
BT1  propietat de béns  

usos i costums  
USE  dret consuetudinari (1206) 

Ústí nad Labem  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions de la República Txeca  
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usuari, assistència a l’ — (3236) 

usuari, assistència tècnica a l’  
USE  assistència a l’usuari (3236) 

usuari, centre d’assistència a l’  
USE  assistència a l’usuari (3236) 

usuari d’informació  
MT  3221 documentació  
BT1  sistema documental  
RT  accés a la informació  

usuari de transports  
MT  4811 organització dels transports  
BT1  transport de viatgers  

BT2  organització dels transports  
RT  viatger  

usuari, guia de l’  
USE  guia (3221) 

usuari informàtic  
MT  3236 informàtica i tractament de dades  
BT1  sistema informàtic  
NT1  assistència a l’usuari  

usuari, manual de l’  
USE  guia (3221) 

Utena  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions de Lituània  

útil, càrrega — (4811) 

útil, estoc  
USE  estoc mínim (4021) 

utilitat pública, forest d’  
USE  forest de l’estat (5636) 

utilitat pública, institució d’ — (4016) 

utilització alternativa de productes agrícoles  
MT  5611 producció i estructures agràries  
UF  utilització no alimentària de productes agrí-

coles  
BT1  producció agrícola alternativa  

BT2  política de producció agrícola  
RT  combustible substitutiu  
RT  producte agrícola  

*utilització de documents falsificats  
*USE  falsedat documental (1216) 

utilització de l’aigua  
MT  5206 política del medi ambient  
BT1  gestió de l’aigua  
RT  aigua  

utilització de l’ajuda  
MT  0811 política de cooperació  
BT1  règim d’ajudes  

BT2  política d’ajudes  

utilització de l’energia  
MT  6606 política energètica  
BT1  balanç energètic  

BT2  política energètica  
RT  consum industrial  
RT  consum interior  

utilització de l’energia per a finalitats pacífiques  
USE  ús pacífic de l’energia (6606) 

utilització de l’espai  
MT  1231 dret internacional  
UF  exploració de l’espai  
UF  responsabilitat dels objectes espacials  
UF  utilització pacífica de l’espai  
BT1  dret de l’espai  

BT2  dret internacional públic  
RT  militarització de l’espai  
RT  política espacial  

utilització de les terres  
MT  5621 explotació agrícola del sòl  
UF  aprofitament de les terres  
UF  aprofitament del sòl  
UF  utilització del sòl  
NT1  conreu permanent  
NT1  horta  
NT1  superfície de pastura  
NT1  terra abandonada  
NT1  terra agrícola  
NT1  terra conreable  
NT1  terra erma  
NT1  terra recuperada  
NT1  vinya  
RT  agronomia  
RT  assignació de terres  
RT  desenvolupament rural  
RT  estructura agrària  
RT  localització de la producció  
RT  política de producció agrícola  
RT  política forestal  
RT  preu de la terra  
RT  regió agrària  
RT  superfície agrícola utilitzada  
RT  superfície arbrada  
RT  superfície d’explotació  
RT  teledetecció  

utilització de residus  
USE  reciclatge de residus (5206) 

utilització de robots  
USE  robotització (6411) 

utilització del sòl  
USE  utilització de les terres (5621) 

utilització no alimentària de productes agrícoles  
USE  utilització alternativa de productes agrícoles 

(5611) 

utilització pacífica de l’espai  
USE  utilització de l’espai (1231) 

utilització racional de l’energia  
USE  estalvi d’energia (6606) 

utilitzada, superfície agrícola — (5616) 

Utrecht  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions dels Països Baixos  

*Uusimaa  
*USE  Finlàndia Meridional (7211) 

UV, radiació  
USE  radiació no ionitzant (5216) 

Uzbekistan  
MT  7226 Àsia-Oceania  
MT  7236 geografia política  
UF  República de l’Uzbekistan  
BT1  Àsia Central  
BT1  països de la CEI  

Uzbekistan, República de l’  
USE  Uzbekistan (7226+7236) 

vaca  
MT  5626 mitjà de producció agrícola  
BT1  boví  

BT2  bestiar  
NT1  vaca lactant  
NT1  vaca lletera  

vaca alletant  
USE  vaca lactant (5626) 

vaca boja  
USE  encefalopatia espongiforme bovina (5631) 

vaca, carn de  
USE  carn bovina (6011) 

vaca, formatge de — (6016) 

vaca lactant  
MT  5626 mitjà de producció agrícola  
UF  vaca alletant  
UF  vaca nodrissa  
BT1  vaca  

BT2  boví  
BT3  bestiar  

vaca lletera  
MT  5626 mitjà de producció agrícola  
UF  bestiar lleter  
BT1  vaca  

BT2  boví  
BT3  bestiar  

RT  formatge de vaca  
RT  llet  
RT  màquina de munyir  
RT  producció lletera  
RT  producte lacti  

vaca nodrissa  
USE  vaca lactant (5626) 

vacances  
MT  2826 vida social  
BT1  lleure  
NT1  esglaonament de les vacances  
RT  vacances retribuïdes  

vacances al camp  
USE  turisme rural (2826) 

vacances anuals  
USE  vacances retribuïdes (4416) 

vacances, esglaonament de les — (2826) 

vacances retribuïdes  
MT  4416 condicions i organització del treball  
UF  vacances anuals  
BT1  temps de descans  

BT2  jornada de treball  
BT3  organització del treball  

NT1  excedència especial  
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RT  permís social  
RT  vacances  

vacances sabàtiques  
USE  excedència especial (4416) 

vacant, anunci de  
USE  oferta d’ocupació (4411) 

vacant, escó — (0416) 

*Vacarisses  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Vallès Occidental  

vacum  
USE  boví (5626) 

vacuna  
MT  2841 sanitat  
BT1  producte farmacèutic  

BT2  indústria farmacèutica  
RT  vacunació  

vacunació  
MT  2841 sanitat  
BT1  medicina preventiva  

BT2  organització sanitària  
BT3  política sanitària  

RT  vacuna  

vaga  
MT  4426 relacions laborals i dret del treball  
UF  vaga amb ocupació de locals  
UF  vaga de solidaritat  
UF  vaga de zel  
UF  vaga salvatge  
BT1  conflicte laboral  

BT2  relació laboral  
RT  dret de vaga  
RT  vaga de fam  

vaga amb ocupació de locals  
USE  vaga (4426) 

vaga de fam  
MT  0431 vida política i seguretat pública  
BT1  desobediència civil  

BT2  moviments d’opinió  
RT  vaga  

vaga de solidaritat  
USE  vaga (4426) 

vaga de zel  
USE  vaga (4426) 

vaga, dret de — (4426) 

vaga salvatge  
USE  vaga (4426) 

vagabunderia  
USE  persona sense sostre (2826) 

vagó  
USE  vehicle sobre carrils (4816) 

vaixell  
MT  4821 transport marítim i fluvial  
UF  remolcador  
BT1  transport marítim  
NT1  embarcació de plaer  
NT1  transbordador  
NT1  trencaglaç  
NT1  vaixell cisterna  
NT1  vaixell de càrrega  
RT  construcció naval  
RT  vaixell pesquer  

vaixell, bandera de — (4821) 

vaixell, capità de  
USE  tripulació (4811) 

vaixell cisterna  
MT  4821 transport marítim i fluvial  
UF  metaner  
UF  petrolier  
BT1  vaixell  

BT2  transport marítim  
RT  transport d’energia  

vaixell comercial  
USE  flota mercant (4821) 

vaixell congelador  
USE  vaixell pesquer (5641) 

vaixell d’arrossegament  
USE  vaixell pesquer (5641) 

vaixell de càrrega  
MT  4821 transport marítim i fluvial  
BT1  vaixell  

BT2  transport marítim  

vaixell de guerra  
USE  força naval (0821) 

vaixell de transport frigorífic  
USE  vaixell pesquer (5641) 

vaixell de transport pesquer  
USE  vaixell pesquer (5641) 

vaixell esportiu  
USE  embarcació de plaer (4821) 

vaixell fàbrica  
USE  vaixell pesquer (5641) 

vaixell pesquer  
MT  5641 pesca  
UF  vaixell congelador  
UF  vaixell d’arrossegament  
UF  vaixell de transport frigorífic  
UF  vaixell de transport pesquer  
UF  vaixell fàbrica  
BT1  flota pesquera  

BT2  estructura pesquera  
RT  construcció naval  
RT  vaixell  

vaixell, segrest de  
USE  pirateria (1216) 

vaixell, venda a bord de  
USE  venda lliure d’impostos (2031) 

vaixella  
USE  article de parament (6846) 

vaixells, contaminació per — (5216) 

vaixells, nacionalitat dels  
USE  bandera de vaixell (4821) 

vaixells, seguretat dels  
USE  seguretat marítima (4806) 

*Vajol, la  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Empordà  

*Val d’Aran  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*NT1  *Arres  
*NT1  *Bausen  
*NT1  *Bòrdes, Es  
*NT1  *Bossòst  
*NT1  *Canejan  
*NT1  *Les  
*NT1  *Naut Aran  
*NT1  *Vielha e Mijaran  
*NT1  *Vilamòs  
*RT  *àmbit de l’Alt Pirineu i Aran  

Vâlcea  
USE  Vîlcea (7211) 

Valedor do Pobo  
USE  defensor del poble (0436) 

*València  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*BT1  País Valencià  

*BT2  regions d’Espanya  

Valencià, País — (7211) 

valenciana, comunitat  
USE  País Valencià (7211) 

*Väli-Suomi  
*USE  Finlàndia Occidental (7211) 

vàlids, vots — (0416) 

*Valira, les, Valls de  — (7211+9999) 

Vall d’Aosta  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions d’Itàlia  

*Vall d’en Bas, la  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Garrotxa  
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*Vall de Bianya, la  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Garrotxa  

*Vall de Boí, la  
*SN  *Municipi que fins el 10 d’abril del 1996 s’ano-

menà Barruera (DOGC núm. 2192).  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alta Ribagorça  

*Vall de Cardós  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Pallars Sobirà  

Vall del Tajo, Lisboa i — (7211) 

Vall del Tejo, Lisboa i  
USE  Lisboa i Vall del Tajo (7211) 

*Vall, Lliçà de  — (7211+9999) 

*Vall-llobrega  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Empordà  

*Valladolid  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*BT1  Castella i Lleó  

*BT2  regions d’Espanya  

*Vallalta, Sant Cebrià de  — (7211+9999) 

*Vallalta, Sant Iscle de  — (7211+9999) 

*Vallbona d’Anoia  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Anoia  

*Vallbona de les Monges  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Urgell  

*Vallcebre  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  

*BT1  *Barcelona  
*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Berguedà  

*Vallclara  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Conca de Barberà  

*Vallès, Badia del  — (7211+9999) 

*Vallès, Barberà del  — (7211+9999) 

*Vallès, Castellar del  — (7211+9999) 

*Vallès, Cerdanyola del  — (7211+9999) 

*Vallès, Llinars del  — (7211+9999) 

*Vallès, Mollet del  — (7211+9999) 

*Vallès, Montornès del  — (7211+9999) 

*Vallès Occidental  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*NT1  *Badia del Vallès  
*NT1  *Barberà del Vallès  
*NT1  *Castellar del Vallès  
*NT1  *Castellbisbal  
*NT1  *Cerdanyola del Vallès  
*NT1  *Gallifa  
*NT1  *Matadepera  
*NT1  *Montcada i Reixac  
*NT1  *Palau-solità i Plegamans  
*NT1  *Polinyà  
*NT1  *Rellinars  
*NT1  *Ripollet  
*NT1  *Rubí  
*NT1  *Sabadell  
*NT1  *Sant Cugat del Vallès  
*NT1  *Sant Llorenç Savall  
*NT1  *Sant Quirze del Vallès  
*NT1  *Santa Perpètua de Mogoda  
*NT1  *Sentmenat  
*NT1  *Terrassa  
*NT1  *Ullastrell  
*NT1  *Vacarisses  
*NT1  *Viladecavalls  
*RT  *àmbit metropolità  

*Vallès Oriental  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*NT1  *Aiguafreda  
*NT1  *Ametlla del Vallès, l’  
*NT1  *Bigues i Riells  
*NT1  *Caldes de Montbui  
*NT1  *Campins  
*NT1  *Canovelles  
*NT1  *Cànoves i Samalús  
*NT1  *Cardedeu  
*NT1  *Castellcir  
*NT1  *Castellterçol  
*NT1  *Figaró-Montmany  
*NT1  *Fogars de Montclús  
*NT1  *Franqueses del Vallès, les  
*NT1  *Garriga, la  

*NT1  *Granera  
*NT1  *Granollers  
*NT1  *Gualba  
*NT1  *Llagosta, la  
*NT1  *Lliçà d’Amunt  
*NT1  *Lliçà de Vall  
*NT1  *Llinars del Vallès  
*NT1  *Martorelles  
*NT1  *Mollet del Vallès  
*NT1  *Montmeló  
*NT1  *Montornès del Vallès  
*NT1  *Montseny  
*NT1  *Parets del Vallès  
*NT1  *Roca del Vallès, la  
*NT1  *Sant Antoni de Vilamajor  
*NT1  *Sant Celoni  
*NT1  *Sant Esteve de Palautordera  
*NT1  *Sant Feliu de Codines  
*NT1  *Sant Fost de Campsentelles  
*NT1  *Sant Pere de Vilamajor  
*NT1  *Sant Quirze Safaja  
*NT1  *Santa Eulàlia de Ronçana  
*NT1  *Santa Maria de Martorelles  
*NT1  *Santa Maria de Palautordera  
*NT1  *Tagamanent  
*NT1  *Vallgorguina  
*NT1  *Vallromanes  
*NT1  *Vilalba Sasserra  
*NT1  *Vilanova del Vallès  
*RT  *àmbit metropolità  

*Vallès, Parets del  — (7211+9999) 

*Vallès, Sant Cugat del  — (7211+9999) 

*Vallès, Sant Quirze del  — (7211+9999) 

*Vallès, Vilanova del  — (7211+9999) 

*Vallès, l’, Ametlla del  — (7211+9999) 

*Vallès, la, Roca del  — (7211+9999) 

*Vallès, les, Franqueses del  — (7211+9999) 

*Vallfogona de Balaguer  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Noguera  

*Vallfogona de Ripollès  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Ripollès  

*Vallfogona de Riucorb  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Conca de Barberà  
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*Vallgorguina  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Vallès Oriental  

*Vallirana  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Llobregat  

*Vallmoll  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Camp  

*Vallromanes  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Vallès Oriental  

*Valls  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Camp  

*Valls d’Aguilar, les  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Urgell  

*Valls de Valira, les  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Urgell  

való, província de Brabant — (7211) 

valona, regió — (7211) 

valor a Borsa, cotització d’un  
USE  cotització borsària (2421) 

valor a duana  
MT  2011 política aranzelària  
BT1  reglamentació duanera  
RT  importació  

valor afegit  
MT  4026 gestió comptable  
UF  valor afegit brut  

BT1  comptabilitat general  
BT2  comptabilitat  

RT  agregat econòmic  
RT  IVA  

valor afegit brut  
USE  valor afegit (4026) 

valor afegit, impost sobre el  
USE  IVA (2446) 

valor borsari  
SN  Valor estimat d’una empresa que s’obté multi-

plicant el valor cotitzat de les seves accions pel 
nombre d’accions del capital social.  

MT  2421 lliure circulació de capitals  
UF  capitalització borsària  
UF  valoració borsària  
BT1  cotització borsària  

BT2  Borsa de valors  
BT3  mercat financer  

valor comercial  
MT  2016 intercanvis econòmics  
UF  valor de canvi  
BT1  intercanvi comercial  
NT1  terme de l’intercanvi  

valor d’unitat de compte agrícola  
USE  tipus de canvi representatiu (5606) 

valor de canvi  
USE  valor comercial (2016) 

valor de renda fixa  
MT  2421 lliure circulació de capitals  
UF  obligació financera  
BT1  valor mobiliari  

BT2  mercat financer  
RT  renda d’inversió  

valor de renda variable  
USE  acció financera (2421) 

valor dels terrenys, impost sobre l’increment de  
USE  impost de plusvàlua (2446) 

valor econòmic  
SN  Caràcter econòmic i mesurable d’un bé o d’un 

servei, tenint-ne en compte el cost, l’oferta i la 
demanda.  

MT  1631 anàlisi econòmica  
BT1  anàlisi econòmica  

valor mobiliari  
MT  2421 lliure circulació de capitals  
UF  títol valor  
BT1  mercat financer  
NT1  acció financera  
NT1  valor de renda fixa  
RT  serveis financers  

valor, títol  
USE  valor mobiliari (2421) 

valoració borsària  
USE  valor borsari (2421) 

valoració de l’ajuda  
USE  règim d’ajudes (0811) 

valoració de projectes  
USE  avaluació de projectes (4021) 

valoració de recursos  
USE  avaluació de recursos (5206) 

valoració del personal  
USE  qualificació del personal (4421) 

valoració del producte  
USE  merchandising (2031) 

valoració econòmica  
USE  anàlisi econòmica (1631) 

valoració, mètode de  
USE  mètode d’avaluació (6416) 

valors, Borsa de — (2421) 

valors, cotització de — (2421) 

valors, emissió de — (2421) 

valors, mercat de  
USE  mercat financer (2421) 

valors mobiliaris (OICVM), organisme d’inver-
sió col·lectiva en  
USE  societat d’inversió (4016) 

vàlvula  
USE  canonada (6821) 

vanadi  
MT  6816 metal·lúrgia i siderúrgia  
BT1  metall no ferrós  

BT2  metall  

vandalisme  
SN  Comportament que es caracteritza per la des-

trucció de béns d’altri, béns públics i obres d’art.  
MT  2826 vida social  
BT1  delinqüència  

BT2  problema social  

vandalisme cibernètic  
USE  criminalitat informàtica (3236) 

*Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Camp  

*Vansa i Fórnols, la  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Urgell  

Vanuatu  
MT  7226 Àsia-Oceania  
MT  7231 geografia econòmica  
UF  Noves Hèbrides  
UF  República de Vanuatu  
BT1  Melanèsia  

BT2  Oceania  
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BT1  país de la Comunitat del Pacífic  
BT1  països de l’ACP  

Vanuatu, República de  
USE  Vanuatu (7226+7231) 

vaporització  
USE  procés físic (6411) 

vaques boges, malaltia de les  
USE  encefalopatia espongiforme bovina (5631) 

variable (SICAV), societat d’inversió de capital  
USE  societat d’inversió (4016) 

variable, emprèstit a interès  
USE  emprèstit (2416) 

variable, horari  
USE  horari flexible (4416) 

variable, valor de renda  
USE  acció financera (2421) 

variació dels preus  
USE  fluctuació de preus (2451) 

*variant dialectal  
*USE  cultura regional (2831) 

Varietats Vegetals, Oficina Comunitària de — 
(1006) 

Värmland  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  Centre-Nord de Suècia  

BT2  regions de Suècia  

Varna, regió de — (7211) 

Varsòvia, Organització del Pacte de  
USE  organització del tractat de Varsòvia (7611) 

Varsòvia, organització del tractat de — (7611) 

Varsòvia, Pacte de  
USE  organització del tractat de Varsòvia (7611) 

Varsòvia, països del Pacte de — (7236) 

Varsòvia, tractat de  
USE  organització del tractat de Varsòvia (7611) 

Vary, Karlovy — (7211) 

vas de vidre  
USE  vidre (6811) 

vasectomia  
USE  esterilització (2806) 

Vaslui  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  Romania del Nord-est  

BT2  regions de Romania  

Västerbotten  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  Norrland septentrional  

BT2  regions de Suècia  

Västergötland  

MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*UF  *Västra Götaland  
BT1  Oest de Suècia  

BT2  regions de Suècia  

Västernorrland  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  Norrland central  

BT2  regions de Suècia  

Västmanland  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  Centre-Est de Suècia  

BT2  regions de Suècia  

*Västra Götaland  
*USE  Västergötland (7211) 

Västsverige  
USE  Oest de Suècia (7211) 

Vaticà  
USE  Santa Seu (7206) 

*Vaticà, Ciutat del   
*USE  Santa Seu (7206) 

Vaticà, estat de la Ciutat del  
USE  Santa Seu (7206) 

VDU  
USE  pantalla (3236) 

*Veciana  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Anoia  

vector de malaltia  
USE  transmissor de malaltia (2841) 

veda de pesca  
USE  temporada de pesca (5641) 

vedada, zona  
USE  regulació de la caça (5206) 

vedell  
MT  5626 mitjà de producció agrícola  
BT1  boví  

BT2  bestiar  
RT  carn de vedella  

vedella, carn de — (6011) 

vegetal, carbó — (6836) 

vegetal, conreu  
USE  producció vegetal (5631) 

vegetal, greix — (6016) 

vegetal, malaltia — (5631) 

vegetal, mantega — (6016) 

vegetal, matèria grassa  
USE  greix vegetal (6016) 

vegetal, multiplicació  
USE  reproducció vegetal (5631) 

vegetal, novetat — (5631) 

vegetal, oli — (6016) 

vegetal, patologia  
USE  malaltia vegetal (5631) 

vegetal, producció — (5631) 

vegetal, producte  
USE  producció vegetal (5631) 

vegetal, proteïna — (6016) 

vegetal, recurs — (5211) 

vegetal, reproducció — (5631) 

vegetal, selecció  
USE  reproducció vegetal (5631) 

vegetal, substància grassa  
USE  greix vegetal (6016) 

Vegetals, Oficina Comunitària de Varietats — 
(1006) 

vehicle  
MT  4811 organització dels transports  
UF  material de transport  
UF  material rodant  
BT1  mitjà de transport  
NT1  equipament del vehicle  

NT2  dispositiu de conducció  
NT2  dispositiu de seguretat  
NT2  dispositiu de senyalització  

NT1  pes i dimensions  
NT1  vehicle agrícola  
NT1  vehicle de càmping  
NT1  vehicle de matalàs d’aire  
NT1  vehicle de motor  
NT1  vehicle elèctric  
NT1  vehicle per a transport de càrregues pesants  

vehicle agrícola  
MT  4811 organització dels transports  
BT1  vehicle  

BT2  mitjà de transport  
RT  equip agrícola  
RT  màquina agrícola  
RT  tractor  

vehicle automòbil  
USE  automòbil (4816) 

vehicle automotor  
USE  vehicle de motor (4811) 

vehicle blindat  
USE  vehicle de combat (0821) 

vehicle comercial  
USE  vehicle industrial (4816) 

vehicle, control de la documentació del  
USE  control policíac (0431) 

vehicle de càmping  
MT  4811 organització dels transports  
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UF  autocaravana  
UF  camping car  
UF  caravana  
BT1  vehicle  

BT2  mitjà de transport  
RT  càmping  

vehicle de combat  
MT  0821 defensa  
UF  carro de combat  
UF  tanc  
UF  vehicle blindat  
BT1  arma convencional  

BT2  armament  

vehicle de dues rodes  
MT  4816 transport terrestre  
UF  bicicleta  
UF  ciclomotor  
UF  motocicleta  
UF  velocípede  
UF  velomotor  
BT1  transport per carretera  

BT2  transport terrestre  
RT  bicicleta i motocicleta  

vehicle de matalàs d’aire  
MT  4811 organització dels transports  
UF  aerolliscador  
UF  aerotrèn  
UF  hovercraft  
BT1  vehicle  

BT2  mitjà de transport  
RT  transport ferroviari  
RT  transport marítim  

vehicle de motor  
MT  4811 organització dels transports  
UF  vehicle automotor  
BT1  vehicle  

BT2  mitjà de transport  
RT  carburant  
RT  gas de combustió  
RT  indústria de l’automòbil  
RT  motor  

vehicle de reentrada de capçals múltiples  
USE  míssil teledirigit (0821) 

vehicle, documentació del — (4806) 

vehicle elèctric  
MT  4811 organització dels transports  
BT1  vehicle  

BT2  mitjà de transport  

vehicle, equipament del — (4811) 

vehicle espacial  
MT  4826 transport aeri i espacial  
BT1  transport espacial  
NT1  llançadora espacial  
NT1  satèl·lit  
RT  estació orbital  

vehicle fora d’ús  
USE  residu metàl·lic (5216) 

vehicle funerari  
USE  mort (2826) 

vehicle industrial  

MT  4816 transport terrestre  
UF  camió  
UF  camió cisterna  
UF  remolc  
UF  vehicle comercial  
BT1  parc mòbil  

BT2  transport per carretera  
BT3  transport terrestre  

vehicle, matriculació del — (4806) 

vehicle no contaminant  
MT  5206 política del medi ambient  
BT1  lluita contra la contaminació  
RT  gas de combustió  
RT  gasolina sense plom  
RT  mitjà de transport  

vehicle per a discapacitats  
USE  mitjans per a discapacitats (2826) 

vehicle per a transport de càrregues pesants  
MT  4811 organització dels transports  
BT1  vehicle  

BT2  mitjà de transport  

vehicle sobre carrils  
MT  4816 transport terrestre  
UF  locomotora  
UF  material ferroviari  
UF  tramvia  
UF  tren  
UF  vagó  
BT1  transport ferroviari  

BT2  transport terrestre  
RT  metro  

vehicles automotors, contaminació per — 
(5216) 

vehicles de motor, impost sobre els  
USE  impost de circulació (2446) 

vehicles, ensenyament de la conducció de  
USE  ensenyament de la conducció (4806) 

vehicles espacials, llançament de  
USE  tècnica espacial (4826) 

vehicles, impost sobre la circulació de  
USE  impost de circulació (2446) 

vehicles, inspecció tècnica de  
USE  inspecció tècnica (4806) 

vehicles, lloguer de — (4811) 

vehicles pesants, taxa de circulació dels  
USE  taxa per eix (4806) 

vehicles, reparació de  
USE  mecànica general (6821) 

vehicles, senyalització de  
USE  dispositiu de senyalització (4811) 

vehicular, llengua  
USE  llengua oficial (0431) 

veïnal, camí  
USE  via rural (4816) 

veïnatge, política europea de — (1016) 

*veïns, associació de  — (2826) 

Veliko Târnovo, regió de — (7211) 

vell  
USE  tercera edat (2816) 

vell, paper  
USE  residu domèstic (5216) 

*Vell, Sant Martí  — (7211+9999) 

vellesa  
USE  tercera edat (2816) 

vellesa, assegurança de  
USE  pensió de jubilació (2836) 

vellesa, assistència a la  
USE  assistència a la gent gran (2836) 

vellesa, pensió de  
USE  pensió de jubilació (2836) 

vellesa, subsidi de  
USE  pensió de jubilació (2836) 

velocípede  
USE  vehicle de dues rodes (4816) 

velocitat, limitació de la  
USE  reglamentació de la velocitat (4806) 

velocitat màxima  
USE  reglamentació de la velocitat (4806) 

velocitat mínima  
USE  reglamentació de la velocitat (4806) 

velocitat, reglamentació de la — (4806) 

velocitat, tren d’alta  
USE  transport ràpid (4811) 

*velocitat, tren de gran   
*USE  transport ràpid (4811) 

velomotor  
USE  vehicle de dues rodes (4816) 

venciment del crèdit  
USE  política creditícia (2416) 

venda  
MT  2031 comercialització  
BT1  acte de comerç  
NT1  venda a crèdit  
NT1  venda a distància  

NT2  comerç electrònic  
NT3  signatura electrònica  

NT1  venda a domicili  
NT1  venda a l’engròs  
NT1  venda al detall  
NT1  venda amb pèrdua  
NT1  venda amb rebaixa  
NT1  venda directa  
NT1  venda en subhasta  
NT1  venda lliure d’impostos  
RT  agència de vendes  
RT  distribució comercial  
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RT  entesa horitzontal  
RT  entesa vertical  
RT  negativa de venda  
RT  preu de venda  
RT  servei postvenda  

venda a bord de vaixell  
USE  venda lliure d’impostos (2031) 

venda a crèdit  
MT  2031 comercialització  
UF  venda a terminis  
BT1  venda  

BT2  acte de comerç  
RT  crèdit al consum  
RT  crèdit comercial  
RT  crèdit sense interès  

venda a distància  
MT  2031 comercialització  
UF  contracte negociat a distància  
UF  telecompra  
UF  venda per correspondència  
BT1  venda  

BT2  acte de comerç  
NT1  comerç electrònic  

NT2  signatura electrònica  

venda a domicili  
MT  2031 comercialització  
UF  venda ambulant  
BT1  venda  

BT2  acte de comerç  
RT  comerç ambulant  

venda a l’engròs  
MT  2031 comercialització  
BT1  venda  

BT2  acte de comerç  
RT  comerç a l’engròs  
RT  preu a l’engròs  

venda a la menuda  
USE  venda al detall (2031) 

venda a preu reduït  
USE  venda amb rebaixa (2031) 

venda a terminis  
USE  venda a crèdit (2031) 

venda, ajuda a la  
USE  ajuda a la comercialització (1606) 

venda al detall  
MT  2031 comercialització  
UF  venda a la menuda  
BT1  venda  

BT2  acte de comerç  
RT  comerç al detall  
RT  preu al detall  
RT  preu per unitat  

venda amb pèrdua  
MT  2031 comercialització  
BT1  venda  

BT2  acte de comerç  
RT  preu reduït  

venda amb rebaixa  
MT  2031 comercialització  
UF  liquidació amb rebaixes  

UF  ofertes  
UF  rebaixes  
UF  saldos  
UF  venda a preu reduït  
UF  venda de final de temporada  
UF  venda de promoció  
BT1  venda  

BT2  acte de comerç  
RT  preu reduït  
RT  promoció comercial  

venda ambulant  
USE  venda a domicili (2031) 

venda, autorització de — (2031) 

venda, circuit de  
USE  distribució comercial (2036) 

venda d’armes  
USE  comerç d’armes (0821) 

venda de béns culturals  
USE  comerç d’art (2831) 

venda de final de temporada  
USE  venda amb rebaixa (2031) 

venda de promoció  
USE  venda amb rebaixa (2031) 

venda directa  
MT  2031 comercialització  
BT1  venda  

BT2  acte de comerç  

venda en subhasta  
MT  2031 comercialització  
UF  venda per adjudicació  
UF  venda pública  
BT1  venda  

BT2  acte de comerç  

venda exclusiva  
USE  distribució exclusiva (4031) 

venda, exclusiva de  
USE  distribució exclusiva (4031) 

venda lliure d’impostos  
MT  2031 comercialització  
UF  botiga lliure d’impostos  
UF  venda a bord de vaixell  
BT1  venda  

BT2  acte de comerç  
RT  preu sense impostos  

venda lliure, medicament de — (2841) 

venda, negativa de — (4031) 

venda per adjudicació  
USE  venda en subhasta (2031) 

venda per correspondència  
USE  venda a distància (2031) 

venda, preu de — (2451) 

venda, prohibició de  
USE  autorització de venda (2031) 

venda pública  
USE  venda en subhasta (2031) 

venda, punt de — (2036) 

vendes, agència de — (4031) 

vendes, estructura de  
USE  comercialització (2031) 

vendes, horari de  
USE  horari comercial (2006) 

vendes, personal de — (2036) 

vendes, política de  
USE  comercialització (2031) 

vendes, promoció de  
USE  promoció comercial (2031) 

vendes, volum de — (4026) 

*Vendrell, el  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Penedès  

Veneçuela  
MT  7216 Amèrica  
MT  7231 geografia econòmica  
MT  7236 geografia política  
UF  República Bolivariana de Veneçuela  
BT1  Amèrica del Sud  

BT2  Amèrica Llatina  
BT1  països de l’ALADI  
BT1  països del SELA  
BT1  països de l’OPEP  
BT1  països del Mercosur  
BT1  països de l’OEA  

Veneçuela, República Bolivariana de  
USE  Veneçuela (7216+7231+7236) 

venedor  
USE  personal de vendes (2036) 

venedor ambulant  
USE  comerç ambulant (2036) 

venedor de carrer  
USE  comerç ambulant (2036) 

Vèneto  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions d’Itàlia  

vent  
USE  condicions atmosfèriques (5211) 

*Ventalló  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Empordà  
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ventilació  
USE  climatització (6831) 

venture, joint  
USE  empresa comuna (4011) 

Verd, Cap — (7221+7231) 

verd, cinturó  
USE  zona verda (2846) 

verd, combustible  
USE  biocombustible (6606) 

verd, farratge  
USE  farratge (5631) 

verd, indicador  
USE  indicador ambiental (5206) 

verd, partit  
USE  partit ecologista (0411) 

verd, petroli  
USE  biocombustible (6606) 

verd, punt  
USE  etiqueta ecològica (2031) 

Verd, República del Cap  
USE  Cap Verd (7221+7231) 

verd, tipus  
USE  tipus de canvi representatiu (5606) 

verd, tipus de canvi  
USE  tipus de canvi representatiu (5606) 

verd, unitat de compte  
USE  tipus de canvi representatiu (5606) 

verda, carta  
USE  documentació del vehicle (4806) 

verda, divisa  
USE  tipus de canvi representatiu (5606) 

verda, energia  
USE  biogàs (6626) 

verda, Europa  
USE  política agrària comuna (5606) 

verda, fiscalitat  
USE  impost ecològic (5206) 

verda, moneda  
USE  tipus de canvi representatiu (5606) 

verda, revolució  
USE  reforma agrària (5606) 

verda, zona — (2846) 

verds, partit dels  
USE  partit ecologista (0411) 

*Verdú  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  

*BT3  regions d’Espanya  
*BT1  *Urgell  

verdura  
USE  hortalissa de fulla (6006) 

verdura primerenca  
USE  hortalissa primerenca (5631) 

veredicte del tribunal  
USE  sentència (1221) 

verge, casset  
USE  suport magnètic (3226) 

verge, cinta  
USE  suport magnètic (3226) 

*Verges  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Empordà  

Verges americanes, illes — (7216) 

Verges britàniques, illes  
USE  illes Verges (7216+7241) 

Verges dels Estats Units d’Amèrica, illes  
USE  illes Verges americanes (7216) 

Verges, illes — (7216+7241) 

verificació de comptes  
MT  4026 gestió comptable  
UF  censura de comptes  
UF  revisió de comptes  
BT1  gestió comptable  
RT  anàlisi de balanços  
RT  auditoria  
RT  control financer  
RT  control pressupostari  

verificació de l’escrutini  
MT  0416 procediment electoral i sistema de votació  
UF  recursos electorals  
BT1  votació  
NT1  contenciós electoral  

NT2  frau electoral  
NT2  nul·litat de l’elecció  

verificació de peces  
USE  control de producció (6411) 

verificació de puresa  
USE  control de qualitat de productes industrials 

(6411) 

verificació de qualitat  
USE  control de qualitat de productes industrials 

(6411) 

vermell, pebrot  
USE  hortalissa de fruit (6006) 

vermut  
USE  vi aromatitzat (6021) 

vern  
USE  arbre caducifoli (5636) 

vernacla, llengua  
USE  llengua materna (3211) 

vernís  
USE  pintura i vernís (6811) 

vernís, pintura i — (6811) 

*verra  
*USE  porcí (5626) 

verro  
USE  porcí (5626) 

vertical, acord  
USE  entesa vertical (4031) 

vertical, entesa — (4031) 

vertical, integració  
USE  entesa vertical (4031) 

*Vespella de Gaià  
*SN  *Municipi que fins el 24 de gener del 1996 

s’anomenà Vespella (DOGC núm. 2158).  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Tarragonès  

vessant jurídic  
USE  legislació (1206) 

vestir, peça de  
USE  vestit (6841) 

vestit  
MT  6841 indústria del cuir i indústria tèxtil  
UF  peça de vestir  
UF  roba  
UF  roba confeccionada  
UF  roba de treball  
BT1  indústria de la confecció  

BT2  indústria tèxtil  

vestit, indústria del  
USE  indústria de la confecció (6841) 

Vestsjælland  
USE  Sjælland (7211) 

vet  
MT  0406 marc polític  
UF  dret de vet  
UF  poder de vet  
BT1  poder polític  
RT  dret constitucional  
RT  dret internacional  

vet, dret de  
USE  vet (0406) 

vet parlamentari  
USE  esmena (0426) 

vet, poder de  
USE  vet (0406) 
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veterinari  
MT  2841 sanitat  
BT1  professió sanitària  
RT  medicina veterinària  

veterinari, control  
USE  inspecció veterinària (5606) 

veterinari, medicament — (2841) 

veterinari, producte — (2841) 

*veterinari, servei   
*USE  medicina veterinària (5631) 

veterinària, inspecció — (5606) 

veterinària, legislació — (5606) 

veterinària, medicina — (5631) 

veterinària, normativa  
USE  legislació veterinària (5606) 

Veterinària, Oficina Alimentària i — (1006) 

veterinària, reglamentació  
USE  legislació veterinària (5606) 

vi  
MT  6021 begudes i sucres  
BT1  beguda alcohòlica  

BT2  beguda  
NT1  vi alcoholitzat  
NT1  vi aromatitzat  
NT1  vi blanc  
NT1  vi de qualitat superior  
NT1  vi de taula  
NT1  vi del país  
NT1  vi embotellat  
NT1  vi escumós  
NT1  vi negre  
NT1  vi no escumós  
NT1  vi rosat  
NT1  xampany  
RT  edulcoració  
RT  raïm  
RT  vinificació  
RT  viticultura  

vi adobat  
USE  vi alcoholitzat (6021) 

vi, aiguardent de  
USE  aiguardent (6021) 

vi alcoholitzat  
MT  6021 begudes i sucres  
UF  Marsala  
UF  Montilla  
UF  moscatell  
UF  Porto  
UF  vi adobat  
UF  vi amontillat  
UF  vi de licor  
UF  vi de tradició  
UF  vi generós  
UF  vi ranci  
UF  Xerès  
BT1  vi  

BT2  beguda alcohòlica  
BT3  beguda  

vi amb denominació d’origen controlada  
USE  vi de qualitat superior (6021) 

vi amb denominació d’origen prestigiada  
USE  vi de qualitat superior (6021) 

vi amontillat  
USE  vi alcoholitzat (6021) 

vi aromatitzat  
MT  6021 begudes i sucres  
UF  vermut  
BT1  vi  

BT2  beguda alcohòlica  
BT3  beguda  

vi blanc  
MT  6021 begudes i sucres  
BT1  vi  

BT2  beguda alcohòlica  
BT3  beguda  

vi claret  
USE  vi rosat (6021) 

vi comú  
USE  vi de taula (6021) 

vi de cava  
USE  vi escumós (6021) 

vi de la terra  
USE  vi del país (6021) 

vi de licor  
USE  vi alcoholitzat (6021) 

vi de qualitat superior  
MT  6021 begudes i sucres  
UF  VQPRD  
UF  vi amb denominació d’origen controlada  
UF  vi amb denominació d’origen prestigiada  
UF  vi envellit  
*UF  *vi madurat  
UF  vins de qualitat produïts en regions determi-

nades (VQPRD)  
BT1  vi  

BT2  beguda alcohòlica  
BT3  beguda  

RT  denominació d’origen  

vi de taula  
MT  6021 begudes i sucres  
UF  vi comú  
BT1  vi  

BT2  beguda alcohòlica  
BT3  beguda  

vi de tradició  
USE  vi alcoholitzat (6021) 

vi del país  
MT  6021 begudes i sucres  
UF  vi de la terra  
BT1  vi  

BT2  beguda alcohòlica  
BT3  beguda  

vi, elaboració de  
USE  vinificació (6036) 

vi embotellat  

MT  6021 begudes i sucres  
BT1  vi  

BT2  beguda alcohòlica  
BT3  beguda  

vi envellit  
USE  vi de qualitat superior (6021) 

vi escumós  
MT  6021 begudes i sucres  
UF  cava  
UF  vi de cava  
BT1  vi  

BT2  beguda alcohòlica  
BT3  beguda  

vi generós  
USE  vi alcoholitzat (6021) 

*vi madurat  
*USE  vi de qualitat superior (6021) 

vi negre  
MT  6021 begudes i sucres  
BT1  vi  

BT2  beguda alcohòlica  
BT3  beguda  

vi no escumós  
MT  6021 begudes i sucres  
BT1  vi  

BT2  beguda alcohòlica  
BT3  beguda  

vi ranci  
USE  vi alcoholitzat (6021) 

vi rosat  
MT  6021 begudes i sucres  
*UF  *claret  
UF  vi claret  
BT1  vi  

BT2  beguda alcohòlica  
BT3  beguda  

VI Social, Sala  
USE  jurisdicció laboral (1226) 

via d’apel·lació  
USE  via de recurs (1221) 

via de cassació  
USE  via de recurs (1221) 

via de circumval·lació  
USE  autovia (4816) 

via de comunicació  
USE  xarxa de transports (4811) 

via de desenvolupament, país en  
USE  país en desenvolupament (1611) 

via de recurs  
MT  1221 justícia  
UF  recurs d’apel·lació  
UF  recurs de cassació  
UF  recurs de revisió  
UF  via d’apel·lació  
UF  via de cassació  
UF  via de revisió  
BT1  sentència  
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via de revisió  
USE  via de recurs (1221) 

via executiva  
USE  execució de sentència (1221) 

via fèrria  
USE  xarxa ferroviària (4816) 

via fluvial  
USE  xarxa navegable (4821) 

via interurbana  
USE  xarxa de carreteres (4816) 

via navegable  
USE  xarxa navegable (4821) 

via navegable, transport per — (4821) 

via pecuària  
USE  via rural (4816) 

via pública  
USE  servei de vies públiques (2846) 

via rural  
MT  4816 transport terrestre  
UF  camí agrícola  
UF  camí forestal  
UF  camí rural  
UF  camí veïnal  
UF  via pecuària  
BT1  xarxa de carreteres  

BT2  transport per carretera  
BT3  transport terrestre  

RT  hàbitat rural  

via satèl·lit, comunicació  
USE  comunicació per satèl·lit (3226) 

via urbana  
MT  4816 transport terrestre  
BT1  xarxa de carreteres  

BT2  transport per carretera  
BT3  transport terrestre  

RT  hàbitat urbà  

viabilitat, estudi de — (4021) 

*Viabrea, Riells i  — (7211+9999) 

*viada, cansalada   
*USE  producte carni (6026) 

viaducte  
USE  pont (4806) 

vianant  
MT  4816 transport terrestre  
BT1  xarxa de carreteres  

BT2  transport per carretera  
BT3  transport terrestre  

RT  zona de vianants  

vianants amb dispositiu per a invidents, pas de  
USE  mitjans per a discapacitats (2826) 

vianants, àrea de  
USE  zona de vianants (2846) 

vianants, carrer de  
USE  zona de vianants (2846) 

vianants, zona de — (2846) 

viària, educació  
USE  educació cívica (3211) 

viària, seguretat  
USE  seguretat a la carretera (4806) 

viària, xarxa  
USE  xarxa de carreteres (4816) 

viatge  
MT  2826 vida social  
UF  viatge de negocis  
UF  viatge organitzat  
UF  viatge turístic  
BT1  turisme  

BT2  lleure  
NT1  viatger  
RT  viatge amb tot inclòs  
RT  viatge en grup  

viatge amb tot inclòs  
MT  4811 organització dels transports  
BT1  transport de viatgers  

BT2  organització dels transports  
RT  viatge  

viatge de negocis  
USE  viatge (2826) 

viatge, despeses de  
USE  dietes i despeses (4421) 

viatge en grup  
MT  4811 organització dels transports  
BT1  transport de viatgers  

BT2  organització dels transports  
RT  turisme de masses  
RT  viatge  

viatge organitzat  
USE  viatge (2826) 

viatge turístic  
USE  viatge (2826) 

viatger  
MT  2826 vida social  
UF  passatger  
BT1  viatge  

BT2  turisme  
BT3  lleure  

RT  transport de viatgers  
RT  usuari de transports  

viatgers, franquícia de  
USE  franquícia duanera (2011) 

viatgers, protecció dels  
USE  seguretat del transport (4806) 

viatgers, tarifa de — (4806) 

viatgers, trànsit de  
USE  transport de viatgers (4811) 

viatgers, transport de — (4811) 

viatges, agència de — (2826) 

viatjant  
USE  agent comercial (2036) 

vibració mecànica  
MT  5216 deterioració del medi ambient  
BT1  agent nociu  
RT  seguretat en el treball  

*Vic  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Osona  

*Vicenç de Castellet, Sant  — (7211+9999) 

*Vicenç de Montalt, Sant  — (7211+9999) 

*Vicenç de Torelló, Sant  — (7211+9999) 

*Vicenç dels Horts, Sant  — (7211+9999) 

vicepresident de la institució  
MT  1006 institucions de la Unió Europea i funció 

pública europea  
BT1  estructura institucional  

vicepresident del parlament  
MT  0421 parlament  
BT1  mesa del parlament  

BT2  composició del parlament  
RT  vicepresident PE  

vicepresident del Parlament Europeu  
USE  vicepresident PE (1006) 

vicepresident PE  
MT  1006 institucions de la Unió Europea i funció 

pública europea  
UF  vicepresident del Parlament Europeu  
BT1  mesa del PE  

BT2  Parlament Europeu  
BT3  institució comunitària  

RT  vicepresident del parlament  

vici ocult  
USE  producte defectuós (2026) 

vicis ocults, responsabilitat per  
USE  responsabilitat del fabricant (1211) 

víctima  
MT  1216 dret penal  
BT1  responsabilitat criminal  
NT1  ajuda a les víctimes  
RT  acció per responsabilitat civil  
RT  assegurança  
RT  danys i perjudicis  
RT  indemnització  
RT  responsabilitat civil  
RT  víctima de guerra  

víctima civil  
MT  0816 equilibri internacional  
BT1  víctima de guerra  

víctima de guerra  
MT  0816 equilibri internacional  
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NT1  deportat  
NT1  excombatent  
NT1  presoner de guerra  
NT1  víctima civil  
RT  acció antimines  
RT  camp de concentració  
RT  danys de guerra  
RT  dret humanitari internacional  
RT  víctima  

víctimes, ajuda a les — (1216) 

víctimes d’un sinistre, ajuda a les  
USE  ajuda als sinistrats (0811) 

víctimes de les catàstrofes, ajuda a les  
USE  ajuda als sinistrats (0811) 

vida activa  
USE  vida laboral (4421) 

vida activa, entrada a la  
USE  inserció professional (4406) 

vida, assegurança de — (2431) 

vida associativa  
MT  2826 vida social  
UF  activitat associativa  
BT1  vida social  
NT1  associació  

*NT2  *associació de veïns  
NT2  associació europea  

NT1  organització benèfica  
NT1  organització cultural  
NT1  voluntariat social  
RT  economia social  
RT  moviment associatiu  
RT  vida institucional  

vida, condició de — (2821) 

vida, cost de la — (1611) 

vida de l’empresa  
MT  4006 organització de l’empresa  
NT1  cessament d’activitat  
NT1  compra de l’empresa  
NT1  constitució de societats mercantils  

NT2  capital social  
NT3  ampliació de capital  

NT2  registre de societat  
NT1  creixement de l’empresa  
NT1  empresa en crisi  
NT1  esperit d’empresa  
NT1  liquidació de societat mercantil  

NT2  fallida  
NT2  liquidació de béns  

NT1  moralitat de la vida econòmica  
NT1  raó social  
NT1  suspensió de pagaments  

NT2  arranjament judicial  
RT  empresa  
RT  gestió empresarial  

vida del producte, durada de  
USE  durada del producte (2026) 

vida, durada de la  
USE  esperança de vida (2816) 

vida econòmica, moralitat de la — (4006) 

vida en el treball, qualitat de  
USE  humanització del treball (4416) 

vida escolar  
MT  3216 organització de l’ensenyament  
*NT1  *activitat escolar  
*NT1  *activitat escolar complementària  
*NT1  *activitat extraescolar  
NT1  administració de l’ensenyament  
NT1  assignació per a estudis  
NT1  despeses d’escolaritat  
NT1  inspecció escolar  
NT1  medi escolar  

NT2  alumne  
NT2  estudiant  
NT3  estudiant estranger  

NT2  personal docent  
NT1  menjador escolar  
NT1  mobilitat escolar  
NT1  presència escolar  
NT1  relació escola-indústria  
NT1  relació escola-vida professional  
NT1  residència d’estudiants  
*NT1  *servei educatiu  
NT1  transport escolar  
*RT  violència a l’escola  

vida, esperança de — (2816) 

vida, estil de  
USE  condició de vida (2821) 

*vida familiar, conciliació del treball amb la   
*USE  *relació treball-família (4416) 

vida, gènere de  
USE  condició de vida (2821) 

vida i de treball, Fundació europea per a la 
millora de les condicions de — (1006) 

vida, índex del cost de la  
USE  cost de la vida (1611) 

vida institucional  
MT  0431 vida política i seguretat pública  
NT1  acord institucional  
NT1  competència institucional  

NT2  repartiment de competències  
NT3  conflicte de competències  
NT3  relació estat-entitats territorials  

NT1  llengua oficial  
NT2  ús de les llengües  

NT1  reforma institucional  
NT1  reglament intern  
NT1  relació interinstitucional  

NT2  cooperació institucional  
NT1  seu de la institució  
RT  funcionament institucional  
RT  organització dels partits  
RT  organització internacional  
RT  vida associativa  

vida laboral  
MT  4421 administració i remuneració del personal  
UF  vida activa  
UF  vida professional  
BT1  carrera professional  

BT2  administració del personal  

vida laboral, qualitat de  
USE  humanització del treball (4416) 

vida, millora de les condicions de  
USE  condició de vida (2821) 

vida, mitjana de  
USE  esperança de vida (2816) 

vida, mode de  
USE  condició de vida (2821) 

vida, nivell de — (1626) 

vida política  
USE  política (0431) 

vida privada, protecció de la — (1236) 

vida professional  
USE  vida laboral (4421) 

vida, qualitat de — (2821) 

vida, ritme de  
USE  condició de vida (2821) 

vida silvestre  
MT  5211 medi natural  
NT1  espècie marina  
NT1  espècie protegida  
NT1  fauna  

NT2  insecte  
NT2  mamífer salvatge  
NT3  animal per a pelleteria  
NT3  linx  
NT3  llop  
NT3  mamífer marí  

NT4  balena  
NT4  dofí  
NT4  foca  

NT3  marsupial  
NT3  ós  
NT3  rosegador  
NT3  simi  

NT2  ocell  
NT2  rèptil  

NT1  flora  
NT2  planta nociva  

vida social  
MT  2826 vida social  
NT1  adaptació social  
NT1  agermanament  
NT1  bioètica  

NT2  comerç d’òrgans  
NT1  canvi social  
NT1  comportament social  
NT1  conflicte social  

NT2  lluita de classes  
NT1  desenvolupament personal  
NT1  desenvolupament social  
NT1  distinció honorífica  
NT1  moral pública  
NT1  mort  
NT1  participació social  

NT2  participació de la dona  
NT2  rol social  

NT1  premi cultural  
NT1  relacions humanes  
NT1  societat secreta  
NT1  vida associativa  

NT2  associació  
*NT3  *associació de veïns  
NT3  associació europea  
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NT2  organització benèfica  
NT2  organització cultural  
NT2  voluntariat social  

RT  ciències socials  
RT  sociologia  

vídeo, càmera de  
USE  aparell d’enregistrament (3226) 

vídeo, cinta de  
USE  videocasset (3226) 

*video display unit  
*USE  pantalla (3236) 

vídeo, monitor de  
USE  pantalla (3236) 

vídeo, pantalla de  
USE  pantalla (3236) 

vídeo, vigilància per — (3226) 

videocasset  
MT  3226 comunicació  
UF  cinta de vídeo  
BT1  suport enregistrat  

BT2  material audiovisual  
RT  videoteca  

videocomunicació  
MT  3226 comunicació  
UF  videoconferència  
UF  videòfon  
BT1  telecomunicació  

BT2  sistema de comunicació  
NT1  vigilància per vídeo  

videoconferència  
USE  videocomunicació (3226) 

videodisc  
MT  3226 comunicació  
UF  DVD-vídeo  
BT1  suport enregistrat  

BT2  material audiovisual  
RT  videoteca  

videòfon  
USE  videocomunicació (3226) 

videografia difosa  
USE  teletext (3226) 

videografia interactiva  
SN  Videografia en què una xarxa de comunicació as-

segura la transmissió de les demandes de l’usu-
ari i dels missatges obtinguts com a resposta.  

MT  3226 comunicació  
UF  Bildschirmtext  
UF  Ibertex  
UF  Minitel  
UF  Prestel  
UF  Télétel  
UF  Viditel  
UF  Viewdata  
BT1  videotext  

BT2  telecomunicació  
BT3  sistema de comunicació  

RT  base de dades  
RT  informàtica domèstica  

videojoc  
USE  joc automàtic (2826) 

videoteca  
MT  3221 documentació  
BT1  sistema documental  
RT  videocasset  
RT  videodisc  

videotext  
MT  3226 comunicació  
BT1  telecomunicació  

BT2  sistema de comunicació  
NT1  teletext  
NT1  videografia interactiva  

Vidin, regió de — (7211) 

Viditel  
USE  videografia interactiva (3226) 

*Vidrà  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Osona  

vidre  
MT  6811 química  
UF  cristall  
*UF  *got de vidre  
UF  vas de vidre  
UF  vidre bufat  
UF  vidre buit  
UF  vidre d’ampolla  
UF  vidre de finestra  
UF  vidre estirat  
UF  vidre pla  
BT1  indústria del vidre  

BT2  indústria química  

vidre bufat  
USE  vidre (6811) 

vidre buit  
USE  vidre (6811) 

vidre d’ampolla  
USE  vidre (6811) 

vidre de finestra  
USE  vidre (6811) 

vidre estirat  
USE  vidre (6811) 

vidre, fibra de — (6811) 

*vidre, got de   
*USE  vidre (6811) 

vidre, indústria del — (6811) 

vidre òptic  
USE  indústria òptica (6821) 

vidre pla  
USE  vidre (6811) 

vidre, transformació del  
USE  indústria del vidre (6811) 

vidre, vas de  
USE  vidre (6811) 

*Vidreres  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Selva  

vidrieria  
USE  indústria del vidre (6811) 

vidu  
USE  persona vídua (2806) 

vídua  
USE  persona vídua (2806) 

vídua de guerra  
USE  persona vídua (2806) 

vídua, persona — (2806) 

viduïtat  
USE  persona vídua (2806) 

viduïtat, pensió de  
USE  prestació als supervivents (2836) 

Vidzeme  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions de Letònia  

*Vielha e Mijaran  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Val d’Aran  

Viena  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions d’Àustria  

Viena, Conferència de  
USE  OSCE (7621) 

vies públiques, conservació de  
USE  servei de vies públiques (2846) 

vies públiques, manteniment de  
USE  servei de vies públiques (2846) 

vies públiques, senyalització de les  
USE  senyalització (4806) 

vies públiques, servei de — (2846) 

vies respiratòries, afecció de les  
USE  malaltia de les vies respiratòries (2841) 

vies respiratòries, malaltia de les — (2841) 

Vietnam  
MT  7226 Àsia-Oceania  
MT  7231 geografia econòmica  
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UF  República Socialista del Vietnam  
BT1  Sud-est asiàtic  
BT1  país de l’APEC  
BT1  països de l’ASEAN  

Vietnam, República Socialista del  
USE  Vietnam (7226+7231) 

Viewdata  
USE  videografia interactiva (3226) 

vigència de la llei  
USE  aplicació de la llei (1206) 

vigilada, centre d’educació — (1216) 

vigilada, establiment d’educació  
USE  centre d’educació vigilada (1216) 

vigilància a la importació  
MT  2006 política comercial  
UF  vigilància comunitària  
BT1  política d’importació  

vigilància compartida  
USE  cogestió (4426) 

vigilància comunitària  
USE  vigilància a la importació (2006) 

vigilància, consell de  
USE  cogestió (4426) 

vigilància d’alta mar  
USE  vigilància marítima (1231) 

vigilància de l’AELC, òrgan de  
USE  AELC (7611) 

vigilància de la contaminació  
USE  vigilància del medi ambient (5206) 

vigilància de la salut  
USE  control sanitari (2841) 

vigilància de medicaments  
USE  farmacovigilància (2841) 

vigilància del medi ambient  
MT  5206 política del medi ambient  
UF  auditoria mediambiental  
UF  control de seguiment mediambiental  
UF  inspecció mediambiental  
UF  vigilància de la contaminació  
UF  vigilància mediambiental  
BT1  política de medi ambient  
RT  Agència Europea de Medi Ambient  
RT  contaminació  

vigilància del mercat  
MT  2006 política comercial  
BT1  intervenció en el mercat  

BT2  política comercial  

vigilància i informació sobre el medi ambient, 
xarxa de  
USE  Agència Europea de Medi Ambient (1006) 

vigilància marítima  
MT  1231 dret internacional  
UF  policia d’alta mar  
UF  vigilància d’alta mar  

BT1  dret del mar  
BT2  dret internacional públic  

RT  seguretat marítima  

vigilància mediambiental  
USE  vigilància del medi ambient (5206) 

vigilància, missió de  
USE  missió d’observació (0806) 

vigilància multilateral  
MT  2411 economia monetària  
BT1  coordinació de polítiques UEM  

BT2  Unió Econòmica i Monetària  

vigilància penitenciària, jutjat de  
USE  jurisdicció penal (1226) 

vigilància per vídeo  
MT  3226 comunicació  
BT1  videocomunicació  

BT2  telecomunicació  
BT3  sistema de comunicació  

RT  seguretat i vigilància  

vigilància, seguretat i — (6846) 

VIH i la sida, Programa Conjunt de les Nacions 
Unides sobre el  
USE  ONUSIDA (7606) 

VIH i la sida, Programa de les Nacions Unides 
sobre el  
USE  ONUSIDA (7606) 

*Vila-rodona  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Camp  

*Vila-sacra  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Empordà  

*Vila-sana  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Pla d’Urgell  

*Vila-seca  
*SN  *Municipi que fins el 18 de novembre del 1994 

s’anomenà Vila-seca i Salou (DOGC núm. 
1974).  

*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Tarragonès  

*Vilabella  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Camp  

*Vilabertran  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Empordà  

*Vilablareix  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Gironès  

*Vilada  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Berguedà  

*Viladamat  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Empordà  

*Viladasens  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Gironès  

*Viladecans  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Llobregat  

*Viladecavalls  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Vallès Occidental  

*Vilademuls  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Pla de l’Estany  



661 *Vilanova i la Geltrú  

*Viladrau  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Osona  

*Vilafant  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Empordà  

*Vilafranca del Penedès  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Penedès  

*Vilagrassa  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Urgell  

*Vilajuïga  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Empordà  

*Vilalba dels Arcs  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Terra Alta  

*Vilalba Sasserra  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Vallès Oriental  

*Vilaller  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alta Ribagorça  

*Vilallonga de Ter  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Ripollès  

*Vilallonga del Camp  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Tarragonès  

*Vilamacolum  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Empordà  

*Vilamajor, Sant Antoni de  — (7211+9999) 

*Vilamajor, Sant Pere de  — (7211+9999) 

*Vilamalla  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Empordà  

*Vilamaniscle  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Empordà  

*Vilamòs  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Val d’Aran  

*Vilanant  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Empordà  

*Vilanova d’Escornalbou  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Camp  

*Vilanova de Bellpuig  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Pla d’Urgell  

*Vilanova de l’Aguda  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Noguera  

*Vilanova de la Barca  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Segrià  

*Vilanova de Meià  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Noguera  

*Vilanova de Prades  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Conca de Barberà  

*Vilanova de Sau  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Osona  

*Vilanova de Segrià  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Segrià  

*Vilanova del Camí  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Anoia  

*Vilanova del Vallès  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Vallès Oriental  

*Vilanova i la Geltrú  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Garraf  
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*Vilaplana  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Camp  

*Vilar, Castellbell i el  — (7211+9999) 

*Vilassar de Dalt  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Maresme  

*Vilassar de Mar  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Maresme  

*Vilatorrada, Sant Joan de  — (7211+9999) 

*Vilatorta, Sant Julià de  — (7211+9999) 

*Vilaür  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Empordà  

*Vilaverd  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Conca de Barberà  

Vîlcea  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
UF  Vâlcea  
BT1  Romania del Sud-oest Oltènia  

BT2  regions de Romania  

*Vilella Alta, la  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Priorat  

*Vilella Baixa, la  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Priorat  

Vilna  
USE  Vílnius (7211) 

Vílnius  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
UF  Vilna  
BT1  regions de Lituània  

*Vilobí d’Onyar  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Selva  

*Vilobí del Penedès  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Alt Penedès  

*Vilomara i Rocafort, el, Pont de  — (7211+9999) 

*Vilopriu  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Girona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Empordà  

*Vilosell, el  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Garrigues  

vil·la  
USE  habitatge individual (2846) 

*Vimbodí i Poblet  
*SN  *Municipi que fins el 22 de novembre del 2006 

s’anomenà Vimbodí (DOGC núm. 4766).  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Conca de Barberà  

vinagre  
USE  condiment (6026) 

*Vinaixa  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Lleida  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Garrigues  

Vincent i les Grenadines, Saint — 
(7216+7231+7236) 

Vincent, Saint  
USE  Saint Vincent i les Grenadines (7216+7231+7236) 

vinculada, ajuda  
USE  condicions de l’ajuda (0811) 

vinculada, ajuda no  
USE  condicions de l’ajuda (0811) 

*Vinebre  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Ribera d’Ebre  

vinícola, indústria  
USE  indústria de begudes (6031) 

vinícola, zona  
USE  vinya (5621) 

vinificació  
MT  6036 tecnologia alimentària  
UF  elaboració de vi  
BT1  tecnologia alimentària  
NT1  edulcoració  
RT  raïm  
RT  vi  
RT  viticultura  

vins de qualitat produïts en regions determina-
des (VQPRD)  
USE  vi de qualitat superior (6021) 

24, Grup dels  
USE  Grup dels Vint-i-quatre (7621) 

Vint-i-quatre, Grup dels — (7621) 

vint-i-quatre per a Afers Monetaris Internacio-
nals, Grup Intergovernamental dels  
USE  Grup dels Vint-i-quatre (7621) 

Vint-i-quatre sobre qüestions monetàries inter-
nacionals, Grup dels  
USE  Grup dels Vint-i-quatre (7621) 

vinya  
MT  5621 explotació agrícola del sòl  
UF  vinyar  
UF  zona vinícola  
BT1  utilització de les terres  
RT  prima per eradicació  
RT  raïm  
RT  viticultura  

vinyar  
USE  vinya (5621) 

*Vinyols i els Arcs  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Camp  

violació  
USE  violència sexual (1216) 

violació de domicili  
USE  inviolabilitat del domicili (1236) 

violació de la llei  
USE  infracció (1216) 
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violació del dret comunitari  
USE  incompliment del dret comunitari (1011) 

violació del tractat CE  
USE  incompliment del dret comunitari (1011) 

violació dels drets humans  
USE  drets humans (1236) 

violència  
MT  2826 vida social  
BT1  problema social  
NT1  violència domèstica  
NT1  violència juvenil  

NT2  violència a l’escola  
RT  criminologia  
RT  delicte contra les persones  
RT  no-violència  
RT  violència d’estat  
RT  violència sexual  

violència a l’escola  
MT  2826 vida social  
*UF  *assetjament escolar  
*UF  *bullying  
BT1  violència juvenil  

BT2  violència  
BT3  problema social  

*RT  assetjament moral  
*RT  vida escolar  

violència conjugal  
USE  violència domèstica (2826) 

violència d’estat  
MT  0431 vida política i seguretat pública  
BT1  seguretat pública  
RT  dictadura  
RT  internament psiquiàtric  
RT  violència  

*violència de gènere  
*USE  violència sexual (1216) 

violència domèstica  
MT  2826 vida social  
UF  violència conjugal  
*UF  *violència exercida en l’àmbit de la llar  
*UF  *violència familiar  
BT1  violència  

BT2  problema social  
*RT  delicte contra les persones  
*RT  *denúncia per agressió  
*RT  *protecció de la dona  
*RT  protecció de la infància  
*RT  violència sexual  

violència en espectacles esportius  
SN  Conducta que es caracteritza per la violència 

exercida en llocs públics o amb motiu de tro-
bades esportives.  

MT  2826 vida social  
UF  hooliganisme  
BT1  delinqüència  

BT2  problema social  
RT  espectacle esportiu  

*violència exercida en l’àmbit de la llar  
*USE  violència domèstica (2826) 

*violència familiar  
*USE  violència domèstica (2826) 

violència juvenil  
MT  2826 vida social  
BT1  violència  

BT2  problema social  
NT1  violència a l’escola  

violència política  
MT  0431 vida política i seguretat pública  
UF  guerrilla  
UF  revolució  
BT1  seguretat pública  
NT1  camp de concentració  
NT1  cop d’estat  
NT1  desaparició de persones  
NT1  guerra civil  

NT2  conflicte interètnic  
NT1  pres polític  
NT1  refugiat polític  
NT1  segrest polític  
NT1  terrorisme  
NT1  tortura  

violència sexual  
MT  1216 dret penal  
UF  violació  
*UF  *violència de gènere  
BT1  delicte sexual  

BT2  delicte contra les persones  
BT3  infracció  

RT  prostitució  
*RT  *protecció de la dona  
RT  violència  
*RT  violència domèstica  

violència sobre la infància  
USE  protecció de la infància (2826) 

violenta, mort  
USE  mort (2826) 

viral, septicèmia hemorràgica  
USE  malaltia dels peixos (5631) 

virèmia primaveral de la carpa  
USE  malaltia dels peixos (5631) 

vírica, malaltia  
USE  malaltia infecciosa (2841) 

virtual, biblioteca — (3221) 

virtual, comerç  
USE  comerç electrònic (2031) 

virtual, realitat — (3236) 

virus de la grip aviària  
USE  grip aviària (5631) 

virus informàtic  
MT  3236 informàtica i tractament de dades  
BT1  software  

BT2  indústria informàtica  

visat  
USE  admissió d’estrangers (1231) 

visat turístic  
USE  admissió d’estrangers (1231) 

visats, política de — (1231) 

Visegrad, grup de — (7236) 

Visegrad, països de  
USE  grup de Visegrad (7236) 

visible, balança  
USE  balança comercial (2406) 

visió, camp de  
USE  seguretat a la carretera (4806) 

visió d’Europa  
SN  Mirada filosòfica i històrica sobre una Europa unida.  
MT  0811 política de cooperació  
BT1  foment de la idea d’Europa  

BT2  integració europea  
BT3  cooperació europea  

BT4  cooperació internacional  
BT5  política de cooperació  

*visió, problemes de   
*USE  malaltia ocular (2841) 

visita de treball d’experts  
USE  missió d’observació (0806) 

visita dels advocats, dret de  
USE  drets de la defensa (1221) 

visita, dret de — (2806) 

visita oficial  
MT  0806 política internacional  
BT1  política internacional  
RT  cap d’estat  

vista de la causa  
USE  judici (1221) 

vista, dipòsit a la  
USE  dipòsit bancari (2416) 

vista judicial  
USE  judici (1221) 

vista jurídic, punt de  
USE  legislació (1206) 

visual, alteració  
USE  malaltia ocular (2841) 

*visual, reducció de la capacitat   
*USE  malaltia ocular (2841) 

visualització, monitor de  
USE  pantalla (3236) 

visualització, pantalla de  
USE  pantalla (3236) 

visuals, arts — (2831) 

vital, testament — (2841) 

vitalícia per abandó, indemnització  
USE  cessament d’activitat agrícola (5611) 

vitamina  
MT  2841 sanitat  
BT1  producte farmacèutic  

BT2  indústria farmacèutica  
RT  complement alimentari  
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vitícola, cooperativa  
USE  cooperativa agrícola (5616) 

viticultor  
USE  agricultor (5616) 

viticultura  
MT  5631 activitat agropecuària  
UF  producció de raïm  
BT1  producció vegetal  
RT  destil·lació  
RT  edulcoració  
RT  prima per eradicació  
RT  raïm  
RT  vi  
RT  vinificació  
RT  vinya  

*Vitòria  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*BT1  *Àlaba  

*BT2  País Basc  
*BT3  regions d’Espanya  

vitro, fecundació in — (2806) 

viu, animal — (5631) 

viu, ocell de corral — (5631) 

*viuda  
*USE  persona vídua (2806) 

*viuda de guerra  
*USE  persona vídua (2806) 

*viudetat  
*USE  persona vídua (2806) 

*viudo  
*USE  persona vídua (2806) 

viva, llengua — (3611) 

viva, planta — (5631) 

viver  
MT  5626 mitjà de producció agrícola  
UF  plançó  
BT1  mitjà de producció agrícola  
RT  plantació  
RT  producció vegetal  

*Viver i Serrateix  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Barcelona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Berguedà  

(VNU), Voluntaris de les Nacions Unides  
USE  Programa de les Nacions Unides per al Des-

envolupament (7606) 

vocabulari  
USE  diccionari (3221) 

vodka  
USE  aiguardent (6021) 

vodú  
USE  religió primitiva (2831) 

voivodat d’Opole  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions de Polònia  

voivodat de Cuiàvia-Pomerània  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions de Polònia  

voivodat de la Baixa Silèsia  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions de Polònia  

voivodat de la Gran Polònia  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions de Polònia  

voivodat de la Petita Polònia  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions de Polònia  

voivodat de Łódź  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions de Polònia  

voivodat de Lublin  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions de Polònia  

voivodat de Lubusz  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions de Polònia  

voivodat de Mazòvia  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
UF  voivodat de Mazowsze  
BT1  regions de Polònia  

voivodat de Mazowsze  
USE  voivodat de Mazòvia (7211) 

voivodat de Podlàquia  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions de Polònia  

voivodat de Pomerània  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions de Polònia  

voivodat de Pomerània occidental  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions de Polònia  

voivodat de Santa Creu  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions de Polònia  

voivodat de Silèsia  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions de Polònia  

voivodat de Subcarpàcia  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions de Polònia  

voivodat de Warmia i Mazúria  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
UF  Warmia i Mazury  
BT1  regions de Polònia  

Voivodina  
USE  Vojvodina (7206+7231+7236) 

Vojvodina  
MT  7206 Europa  
MT  7231 geografia econòmica  
MT  7236 geografia política  
UF  Voivodina  

BT2  Europa central i oriental  
BT1  Sèrbia  

BT2  Balcans occidentals  
BT2  països de l’ACLC  
BT2  països del Consell d’Europa  

vol espacial  
USE  navegació espacial (4826) 

vol espacial tripulat  
USE  navegació espacial (4826) 

vol, hostessa de  
USE  tripulació (4811) 

vol, personal de  
USE  tripulació (4811) 

volateria  
USE  ocell de corral (5631) 

volàtil, oli  
USE  oli essencial (6016) 

volcànica, erupció — (5216) 

volgut, correu electrònic no  
USE  publicitat electrònica no sol·licitada (2031) 

Volta, Alt  
USE  Burkina Faso (7221+7231) 

volta, elecció en una — (0416) 

volta, segona — (0416) 

voltes, elecció en dues — (0416) 

*Voltregà, Sant Hipòlit de  — (7211+9999) 

*Voltregà, Santa Cecília de  — (7211+9999) 

*Voltregà, les, Masies de  — (7211+9999) 

volum d’intercanvis  
SN  El combinarem, si convé, amb importació o ex-

portació.  
MT  2016 intercanvis econòmics  
BT1  intercanvi comercial  

volum de negocis, impost sobre el  
USE  IVA (2446) 

volum de peix capturat  
USE  captura de peix (5641) 

volum de producció  
USE  producció (6406) 

volum de transaccions  
MT  2421 lliure circulació de capitals  
BT1  moviment de capitals  

BT2  lliure circulació de capitals  
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volum de vendes  
MT  4026 gestió comptable  
BT1  comptabilitat  
RT  IVA  

volum del crèdit  
USE  política creditícia (2416) 

volum, precondicionament en  
USE  precondicionament (2031) 

volumètrica, anàlisi  
USE  química analítica (3606) 

voluntari  
USE  servei voluntari (0821) 

voluntari de bestiar, prima per sacrifici — (5611) 

voluntari internacional  
MT  0811 política de cooperació  
UF  cooperant internacional  
UF  cossos de pau  
UF  Metges sense fronteres  
BT1  ajuda humanitària  
RT  metge  
RT  organització benèfica  

voluntari, servei — (0821) 

voluntari, treball  
USE  treball no remunerat (4406) 

voluntària de l’embaràs, interrupció  
USE  avortament (2806) 

voluntària, destil·lació  
USE  destil·lació (6036) 

voluntària, jubilació  
USE  jubilació anticipada (4406) 

voluntària, organització  
USE  organització benèfica (2826) 

voluntària, reglamentació  
USE  autoregulació (1206) 

voluntariat social  
MT  2826 vida social  
BT1  vida associativa  

BT2  vida social  
RT  servei voluntari  
RT  treball no remunerat  

Voluntaris de les Nacions Unides (VNU)  
USE  Programa de les Nacions Unides per al Des-

envolupament (7606) 

Voluntaris de les Nacions Unides, programa de  
USE  Programa de les Nacions Unides per al Des-

envolupament (7606) 

voluntaris, organització de  
USE  organització benèfica (2826) 

voluntats anticipades, registre de  
USE  testament vital (2841) 

Vorarlberg  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions d’Àustria  

vori  
USE  matèria d’origen animal (6011) 

vot  
USE  votació (0416) 

vot, consigna de  
USE  disciplina de vot (0426) 

vot de censura  
USE  moció de censura (0421) 

vot de censura constructiu  
USE  moció de censura (0421) 

vot de preferència  
USE  vot preferencial (0416) 

vot, delegació de  
USE  vot per delegació (0426) 

vot, disciplina de — (0426) 

vot, dret de — (1236) 

vot electrònic  
USE  votació electrònica (0426) 

vot en blanc  
MT  0416 procediment electoral i sistema de votació  
BT1  escrutini  

BT2  votació  

vot en bloc  
MT  0426 treballs parlamentaris  
UF  vot global  
BT1  votació parlamentària  

BT2  procediment parlamentari  

vot, explicació de — (0426) 

vot global  
USE  vot en bloc (0426) 

vot, intenció de — (0416) 

vot nul  
MT  0416 procediment electoral i sistema de votació  
BT1  escrutini  

BT2  votació  

vot obligatori  
MT  0416 procediment electoral i sistema de votació  
BT1  participació electoral  

BT2  votació  

vot, papereta de  
USE  papereta de votació (0416) 

vot per correu  
MT  0416 procediment electoral i sistema de votació  
BT1  votació  

vot per delegació  
MT  0426 treballs parlamentaris  
UF  delegació de vot  
BT1  votació parlamentària  

BT2  procediment parlamentari  

vot per procuració  
USE  votació per poders (0416) 

vot per unanimitat  
USE  unanimitat (0416) 

vot preferencial  
SN  Possibilitat que té l’elector de canviar l’ordre dels 

candidats d’una llista.  
MT  0416 procediment electoral i sistema de votació  
UF  preferència electoral  
UF  vot de preferència  
UF  vot preferent  
BT1  elecció per llistes  

BT2  sistema de votació  

vot preferent  
USE  vot preferencial (0416) 

vot, resultat del — (0416) 

vot secret  
MT  0416 procediment electoral i sistema de votació  
UF  cabina electoral  
UF  votació secreta  
BT1  votació  

votació  
MT  0416 procediment electoral i sistema de votació  
UF  vot  
NT1  abstencionisme  
NT1  escrutini  

NT2  distribució de vots  
NT2  resultat electoral  
NT2  vot en blanc  
NT2  vot nul  
NT2  vots vàlids  

NT1  intenció de vot  
NT1  mesa electoral  
NT1  papereta de votació  
NT1  participació electoral  

NT2  vot obligatori  
NT1  resultat del vot  
NT1  verificació de l’escrutini  

NT2  contenciós electoral  
NT3  frau electoral  
NT3  nul·litat de l’elecció  

NT1  vot per correu  
NT1  vot secret  
NT1  votació anticipada  
NT1  votació per poders  
NT1  votació pública  
RT  explicació de vot  
RT  votació de la llei  
RT  votació parlamentària  

votació anticipada  
MT  0416 procediment electoral i sistema de votació  
BT1  votació  

votació de la llei  
MT  0426 treballs parlamentaris  
BT1  procediment legislatiu  
NT1  aprovació de la llei  
RT  majoria de vots  
RT  votació  

votació del pressupost  
USE  aprovació del pressupost (2441) 

votació electrònica  
MT  0426 treballs parlamentaris  
UF  procediment electrònic de votació  
UF  sistema electrònic de votació  
UF  vot electrònic  
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BT1  votació parlamentària  
BT2  procediment parlamentari  

votació nominal  
MT  0426 treballs parlamentaris  
BT1  votació parlamentària  

BT2  procediment parlamentari  

votació, papereta de — (0416) 

votació parlamentària  
MT  0426 treballs parlamentaris  
BT1  procediment parlamentari  
NT1  disciplina de vot  
NT1  quòrum  
NT1  vot en bloc  
NT1  vot per delegació  
NT1  votació electrònica  
NT1  votació nominal  
RT  majoria de vots  
RT  resultat del vot  
RT  votació  

votació per poders  
MT  0416 procediment electoral i sistema de votació  
UF  vot per procuració  
BT1  votació  

votació, procediment electrònic de  
USE  votació electrònica (0426) 

votació pública  
MT  0416 procediment electoral i sistema de votació  
BT1  votació  

votació secreta  
USE  vot secret (0416) 

votació, sistema de — (0416) 

votació, sistema electrònic de  
USE  votació electrònica (0426) 

votants  
USE  participació electoral (0416) 

vots, distribució de — (0416) 

vots, majoria de — (0416) 

*vots, percentatge de   
*USE  distribució de vots (0416) 

vots, recompte de  
USE  escrutini (0416) 

vots, repartiment de  
USE  distribució de vots (0416) 

vots, tant per cent de  
USE  distribució de vots (0416) 

vots vàlids  
SN  Total de vots emesos sense els vots nuls i els 

vots en blanc.  
MT  0416 procediment electoral i sistema de votació  
BT1  escrutini  

BT2  votació  

VQPRD  
USE  vi de qualitat superior (6021) 

(VQPRD), vins de qualitat produïts en regions 
determinades  
USE  vi de qualitat superior (6021) 

Vrancea  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  Romania del Sud-est  

BT2  regions de Romania  

Vratsa, regió de — (7211) 

*vudú  
*USE  religió primitiva (2831) 

Vuit (G8), Grup dels  
USE  grup de països més industrialitzats (7621) 

vulcanologia  
MT  3606 ciències naturals i aplicades  
BT1  geologia  

BT2  ciències de la terra  
RT  erupció volcànica  

Vysočina  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions de la República Txeca  

WAEMU  
USE  Unió Econòmica i Monetària de l’Àfrica oc-

cidental (7616) 

Wallis i Futuna  
MT  7231 geografia econòmica  
MT  7241 països i territoris d’ultramar  
UF  illes Wallis i Futuna  
UF  territori de Wallis i Futuna  
BT1  país de la Comunitat del Pacífic  
BT1  PTU francesos  
RT  Polinèsia  

Wallis i Futuna, illes  
USE  Wallis i Futuna (7231+7241) 

Wallis i Futuna, territori de  
USE  Wallis i Futuna (7231+7241) 

Warmia i Mazúria, voivodat de — (7211) 

Warmia i Mazury  
USE  voivodat de Warmia i Mazúria (7211) 

Wassenaar, acord de — (7621) 

Wassenaar sobre control d’exportacions d’armes 
convencionals i béns i tecnologia de doble ús, 
acord de  
USE  acord de Wassenaar (7621) 

WCO  
USE  Organització Mundial de Duanes (7621) 

web  
USE  internet (3226) 

web, diari  
USE  bloc (3226) 

web, lloc  
USE  lloc internet (3226) 

web, pàgina  
USE  lloc internet (3226) 

Werner, Informe  
USE  Unió Econòmica i Monetària (2411) 

Werner, Pla  
USE  Unió Econòmica i Monetària (2411) 

WEU  
USE  Unió de l’Europa occidental (7611) 

WFP  
USE  Programa Mundial d’Aliments (7606) 

whisky  
USE  aiguardent (6021) 

WHO  
USE  Organització Mundial de la Salut (7606) 

WIPO  
USE  Organització Mundial de la Propietat Intel-

lectual (7606) 

WMO  
USE  Organització Meteorològica Mundial (7606) 

Woods, acord de Bretton — (2406) 

Woods, Bretton  
USE  acord de Bretton Woods (2406) 

Works Agency, United Nations Relief and  
USE  UNRWA (7606) 

WTO  
USE  Organització Mundial del Comerç (7621) 

X, raigs  
USE  radiació ionitzant (3606) 

*xai  
*USE  oví (5626) 

xai, carn de  
USE  carn ovina (6011) 

xampany  
MT  6021 begudes i sucres  
BT1  vi  

BT2  beguda alcohòlica  
BT3  beguda  

Xampanya-Ardenes  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
UF  Champagne-Ardennes  
BT1  regions de França  

xampinyó  
USE  fungicultura (5631) 

xampinyons, conreu de  
USE  fungicultura (5631) 

xapa  
MT  6411 tecnologia i reglamentació tècnica  
UF  xapa fina  
UF  xapa magnètica  
UF  xapa metàl·lica  
BT1  producte pla  

BT2  tecnologia de materials  

xapa fina  
USE  xapa (6411) 
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xapa magnètica  
USE  xapa (6411) 

xapa metàl·lica  
USE  xapa (6411) 

xarop  
MT  6026 productes alimentaris  
BT1  producte a base de sucre  

BT2  producte alimentari complex  

xarxa CEC  
USE  xarxa de centres europeus dels consumidors 

(2026) 

xarxa comptable agrària  
USE  xarxa d’informació comptable agrícola (5616) 

xarxa d’arrossegament  
USE  xarxa de pesca (5641) 

xarxa d’energia  
MT  6606 política energètica  
BT1  política energètica  
RT  xarxa transeuropea  

xarxa d’informació  
MT  3231 informació i tractament de la informació  
BT1  informació  
NT1  autopista de la informació  
RT  telecomunicació  

xarxa d’informació comptable agrícola  
SN  Establerta a partir de dades resultants de la 

comptabilitat d’explotacions agrícoles que re-
presenten les diferents classes d’explotacions 
de la Comunitat Europea.  

MT  5616 sistema d’explotació agrària  
UF  XICA  
UF  xarxa comptable agrària  
BT1  resultat de l’explotació agrària  
NT1  fitxa d’explotació agrària  
RT  comptabilitat econòmica agrícola  

xarxa d’ordinadors  
USE  xarxa informàtica (3236) 

xarxa de carreteres  
MT  4816 transport terrestre  
UF  carretera  
UF  via interurbana  
UF  xarxa viària  
BT1  transport per carretera  

BT2  transport terrestre  
NT1  autopista  
NT1  autovia  
NT1  carril per a bicicletes  
NT1  via rural  
NT1  via urbana  
NT1  vianant  
RT  construcció de carreteres  
RT  infraestructura de transports  
RT  xarxa de transports  

xarxa de centres europeus dels consumidors  
SN  La xarxa de centres europeus dels consumidors 

(xarxa CEC) es va crear el gener del 2005, des-
prés de la fusió de dues xarxes de protecció dels 
consumidors que ja existien: la xarxa per a la re-
solució extrajudicial dels litigis de consum (xarxa 
EJE) i la xarxa d’eurofinestretes.  

MT  2026 consum  

UF  Agència Europea d’Informació al Consumidor  
UF  Eurofinestreta-consumidors  
UF  xarxa CEC  
UF  xarxa per a la solució extrajudicial de litigis de 

consum (xarxa EJE)  
BT1  informació al consumidor  

BT2  protecció del consumidor  
BT3  consumidor  

xarxa de pesca  
MT  5641 pesca  
UF  almadrava  
UF  ample de malla de les xarxes  
UF  xarxa d’arrossegament  
BT1  regulació de la pesca  

BT2  política pesquera  

xarxa de telecomunicació  
USE  xarxa de transmissió de dades (3226) 

xarxa de transmissió de banda ampla  
USE  xarxa de transmissió de dades (3226) 

xarxa de transmissió de dades  
MT  3226 comunicació  
UF  Euronet  
UF  xarxa de telecomunicació  
UF  xarxa de transmissió de banda ampla  
BT1  transmissió de dades  

BT2  telecomunicació  
BT3  sistema de comunicació  

RT  xarxa transeuropea  

xarxa de transmissió interactiva  
MT  3226 comunicació  
BT1  transmissió de dades  

BT2  telecomunicació  
BT3  sistema de comunicació  

xarxa de transports  
MT  4811 organització dels transports  
UF  via de comunicació  
BT1  organització dels transports  
NT1  línia de transport  
RT  xarxa de carreteres  
RT  xarxa ferroviària  
RT  xarxa navegable  
RT  xarxa transeuropea  

xarxa de vigilància i informació sobre el medi am-
bient  
USE  Agència Europea de Medi Ambient (1006) 

(xarxa EJE), xarxa per a la solució extrajudicial de 
litigis de consum  
USE  xarxa de centres europeus dels consumidors 

(2026) 

xarxa escolar  
USE  mapa escolar (3216) 

xarxa europea d’informació i observació del medi 
ambient  
USE  Agència Europea de Medi Ambient (1006) 

xarxa ferroviària  
MT  4816 transport terrestre  
UF  línia ferroviària  
*UF  *pas a nivell  
UF  via fèrria  
BT1  transport ferroviari  

BT2  transport terrestre  

NT1  estació de ferrocarril  
RT  xarxa de transports  

xarxa IMPEL  
USE  dret del medi ambient (5206) 

xarxa informàtica  
MT  3236 informàtica i tractament de dades  
UF  xarxa d’ordinadors  
BT1  sistema informàtic  
NT1  servidor de xarxa  
NT1  terminal informàtic  
NT1  xarxa local  
RT  autopista de la informació  

xarxa judicial europea en matèria civil i mercantil  
USE  cooperació judicial civil a la Unió Europea 

(1016) 

xarxa judicial europea en matèria penal  
USE  cooperació judicial penal UE (1016) 

xarxa local  
MT  3236 informàtica i tractament de dades  
UF  LAN  
BT1  xarxa informàtica  

BT2  sistema informàtic  

xarxa navegable  
MT  4821 transport marítim i fluvial  
UF  via fluvial  
UF  via navegable  
BT1  transport per via navegable  
NT1  curs d’aigua interior  
NT1  curs d’aigua internacional  
RT  xarxa de transports  

xarxa per a la solució extrajudicial de litigis de 
consum (xarxa EJE)  
USE  xarxa de centres europeus dels consumidors 

(2026) 

xarxa, servidor de — (3236) 

xarxa telefònica  
USE  telèfon (3226) 

xarxa transeuropea  
SN  Interconnexió i interoperabilitat de les xarxes na-

cionals de transport, telecomunicacions i ener-
gia amb vista a crear un espai sense fronteres 
interiors.  

MT  1016 construcció europea  
BT1  cohesió econòmica i social  

BT2  aprofundiment de la Unió Europea  
RT  eix comunitari  
RT  formació professional  
RT  xarxa d’energia  
RT  xarxa de transmissió de dades  
RT  xarxa de transports  

xarxa viària  
USE  xarxa de carreteres (4816) 

xarxes, ample de malla de les  
USE  xarxa de pesca (5641) 

xarxes, anàlisi de  
USE  tècnica de gestió (4021) 

Xarxes i de la Informació, Agència Europea de 
Seguretat de les — (1006) 
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xec  
MT  2411 economia monetària  
BT1  diners bancaris  

BT2  moneda  
BT3  mercat monetari  

RT  despeses bancàries  

xecs postals, servei de  
USE  serveis financers de Correus (2416) 

xenó  
USE  gas rar (6811) 

xenofòbia  
MT  1236 drets i llibertats  
BT1  lluita contra la discriminació  
RT  Agència dels Drets Fonamentals de la Unió Eu-

ropea  

Xenofòbia (OERX EUMC), Observatori Europeu 
del Racisme i la  
USE  Agència dels Drets Fonamentals de la Unió 

Europea (1006) 

Xerès  
USE  vi alcoholitzat (6021) 

xerigot  
USE  subproducte de la llet (6016) 

*Xerta  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*MT  9999 toponímia de Catalunya  
*BT1  *Tarragona  

*BT2  Catalunya  
*BT3  regions d’Espanya  

*BT1  *Baix Ebre  

XICA  
USE  xarxa d’informació comptable agrícola (5616) 

xifratge  
USE  criptografia (3236) 

Xile  
MT  7216 Amèrica  
MT  7231 geografia econòmica  
MT  7236 geografia política  
UF  República de Xile  
BT1  Amèrica del Sud  

BT2  Amèrica Llatina  
BT1  país de l’APEC  
BT1  països de l’ALADI  
BT1  països del SELA  
BT1  països de l’OEA  

xilè (hidrocarbur)  
USE  hidrocarbur (6616) 

Xile, República de  
USE  Xile (7216+7231+7236) 

ximpanzé  
USE  simi (5211) 

Xina  
MT  7226 Àsia-Oceania  
UF  República Popular de la Xina  
BT1  Extrem Orient  
RT  qüestió del Tibet  

Xina, República Popular de la  
USE  Xina (7226) 

xip  
USE  component electrònic (6826) 

Xipre  
MT  7206 Europa  
MT  7231 geografia econòmica  
MT  7236 geografia política  
UF  República de Xipre  
BT1  Europa meridional  
BT1  estat membre UE  
BT1  països del Consell d’Europa  

Xipre, República de  
USE  Xipre (7206+7231+7236) 

xirivia  
USE  hortalissa d’arrel (6006) 

xoc energètic  
USE  crisi d’energia (6606) 

xocolata  
USE  producte de confiteria (6026) 

xocolata, producte de  
USE  producte de confiteria (6026) 

xocolateria  
USE  confiteria (6031) 

xop  
USE  arbre caducifoli (5636) 

xoriço  
USE  producte carni (6026) 

xucrut  
USE  producte a base d’hortalisses (6026) 

Yaoundé, Conveni de — (1016) 

Yaoundé I, Conveni de  
USE  Conveni de Yaoundé (1016) 

Yaoundé II, Conveni de  
USE  Conveni de Yaoundé (1016) 

Yap  
USE  Estats Federats de Micronèsia (7226+7231) 

Yorkshire and The Humber  
USE  Yorkshire i Humberside (7211) 

Yorkshire i Humber  
USE  Yorkshire i Humberside (7211) 

Yorkshire i Humberside  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
UF  Yorkshire and The Humber  
UF  Yorkshire i Humber  
BT1  Anglaterra  

BT2  regions de la Gran Bretanya  

Yugoiztochen (Bulgària)  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions de Bulgària  
NT1  regió de Burgas  
NT1  regió de Jambol  

NT1  regió de Sliven  
NT1  regió de Stara Zagora  

Yugozapaden (Bulgària)  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions de Bulgària  
NT1  regió de Blagoevgrad  
NT1  regió de Kjustendil  
NT1  regió de la ciutat de Sofia  
NT1  regió de Pernik  
NT1  regió del districte de Sofia  

Yuzhen tsentralen (Bulgària)  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions de Bulgària  
NT1  regió d’Haskovo  
NT1  regió de Kârdžali  
NT1  regió de Pazardzhik  
NT1  regió de Plovdiv  
NT1  regió de Smoljan  

Zaby, Abu  
USE  Unió dels Emirats Àrabs (7226+7231+7236) 

Zagora, regió de Stara — (7211) 

Zaire  
USE  República Democràtica del Congo (7221+7231) 

Zàmbia  
MT  7221 Àfrica  
MT  7231 geografia econòmica  
UF  República de Zàmbia  
UF  Rhodèsia del Nord  
BT1  Àfrica oriental  

BT2  Àfrica subsahariana  
BT1  països de l’ACP  

Zàmbia, República de  
USE  Zàmbia (7221+7231) 

*Zamora  
*MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
*BT1  Castella i Lleó  

*BT2  regions d’Espanya  

Zasavska  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions d’Eslovènia  

zel, vaga de  
USE  vaga (4426) 

Zelanda  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions dels Països Baixos  

Zelanda, Nova — (7226+7231+7236) 

Zemgale  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions de Letònia  

zero, contingent de dret  
USE  contingent aranzelari (2011) 

zero, creixement  
USE  creixement econòmic (1611) 

zero, dret  
USE  exempció aranzelària (2011) 
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Žilina, regió de — (7211) 

Zimbabwe  
MT  7221 Àfrica  
MT  7231 geografia econòmica  
UF  República de Zimbabwe  
UF  Rhodèsia del Sud  
BT1  Àfrica oriental  

BT2  Àfrica subsahariana  
BT1  països de l’ACP  

Zimbabwe, República de  
USE  Zimbabwe (7221+7231) 

zinc  
MT  6816 metal·lúrgia i siderúrgia  
BT1  metall no ferrós  

BT2  metall  

zirconi  
USE  metall no ferrós (6816) 

ZLCA  
USE  Zona de Lliure Comerç de les Amèriques 

(7616) 

*ZLEA  
*USE  Zona de Lliure Comerç de les Amèriques 

(7616) 

Zlín  
MT  7211 regions dels estats membres de la UE  
BT1  regions de la República Txeca  

zona adjacent  
SN  Franja de mar que s’estén més enllà de les ai-

gües territorials fins a 24 milles de la costa.  
MT  1231 dret internacional  
BT1  dret del mar  

BT2  dret internacional públic  

zona agrària  
USE  regió agrària (1616) 

zona agrària amb imperatius mediambientals  
SN  Zona agrària l’explotació de la qual ha de tenir en 

compte imperatius mediambientals.  
MT  5606 política agrària  
BT1  política agrària regional  

BT2  política agrària  
RT  pla agroambiental  
RT  regió agrària  
RT  zona protegida  

zona agrària desfavorida  
MT  5606 política agrària  
UF  regió agrària desfavorida  
UF  regió agrària menys afavorida  
UF  regió agrícola desfavorida  
UF  zona agrària menys afavorida  
UF  zona amb inconvenients específics  
UF  zona en perill d’abandó  
BT1  política agrària regional  

BT2  política agrària  
RT  regió agrària  
RT  regió desfavorida  

zona agrària menys afavorida  
USE  zona agrària desfavorida (5606) 

zona agrícola  
USE  regió agrària (1616) 

zona amb inconvenients específics  
USE  zona agrària desfavorida (5606) 

zona àrida  
MT  5211 medi natural  
BT1  medi geofísic  
RT  conreu de secà  
RT  Sahel  
RT  sequera  

zona catastròfica  
MT  5216 deterioració del medi ambient  
UF  regió sinistrada  
UF  zona sinistrada  
BT1  degradació del medi ambient  
RT  sinistre  

zona climàtica  
MT  5211 medi natural  
BT1  clima  
NT1  zona equatorial  
NT1  zona freda  
NT1  zona humida  
NT1  zona subtropical  
NT1  zona temperada  
NT1  zona tropical  
RT  bioclimatologia  
RT  climatologia  

zona contaminada  
MT  5216 deterioració del medi ambient  
UF  àrea contaminada  
UF  regió contaminada  
BT1  degradació del medi ambient  
RT  concentració industrial  

zona costanera  
USE  regió costanera (1616) 

zona costanera, dret de preferència a la  
USE  aigües territorials (1231) 

zona d’acció integrada  
USE  programa integrat de desenvolupament 

(1616) 

zona d’estacionament  
USE  aparcament (2846) 

zona de 12 milles  
USE  aigües territorials (1231) 

zona de 200 milles  
USE  zona econòmica exclusiva (1231) 

zona de captura  
MT  5641 pesca  
BT1  zona pesquera  

BT2  política pesquera  

zona de desenvolupament  
USE  regió de desenvolupament (1616) 

zona de desenvolupament industrial  
USE  zona franca industrial (6806) 

zona de l’euro  
USE  zona euro (2406) 

zona de la lliura esterlina  
USE  zona monetària (2406) 

zona de lleure  
MT  2826 vida social  
UF  Euroland  
UF  parc d’atraccions  
UF  parc de lleure  
UF  parc infantil  
UF  parc temàtic  
BT1  lleure  
NT1  parc zoològic  

zona de lliure canvi  
USE  zona de lliure comerç (2011) 

zona de lliure comerç  
MT  2011 política aranzelària  
UF  zona de lliure canvi  
BT1  política aranzelària  
RT  ACLC  
RT  AELC  
RT  ALADI  
RT  acord de lliure comerç  
RT  Conveni d’Arusha  
RT  integració econòmica  
RT  lliure circulació de mercaderies  
RT  TLCAN  
RT  Zona de Lliure Comerç de les Amèriques  

Zona de Lliure Comerç de les Amèriques  
MT  7616 organitzacions extraeuropees  
*UF  *Área de Livre Comércio das Américas  
*UF  *Free Trade Area of the Americas  
UF  FTAA  
UF  ZLCA  
*UF  *ZLEA  
*UF  *Zone de libre-échange des Amériques  
BT1  organització americana  
RT  acord de lliure comerç  
RT  zona de lliure comerç  

zona de localització industrial preferent  
USE  zona franca industrial (6806) 

zona de muntanya  
USE  regió de muntanya (1616) 

zona de pau  
SN  Lliure d’armes nuclears o d’instal·lacions mili-

tars estrangeres.  
MT  0816 equilibri internacional  
BT1  no-proliferació nuclear  

BT2  desarmament  
BT3  seguretat internacional  

zona de vianants  
MT  2846 urbanisme i construcció  
UF  àrea de vianants  
UF  carrer de vianants  
BT1  zona urbana  

BT2  ciutat  
BT3  aglomeració urbana  

BT4  aglomeració  
RT  vianant  

zona del canal de Panamà  
USE  canal de Panamà (4821) 

zona del canal de Suez  
USE  canal de Suez (4821) 

zona del dòlar  
USE  zona monetària (2406) 
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zona del franc  
USE  zona monetària (2406) 

zona del marc  
USE  zona monetària (2406) 

zona deprimida  
USE  regió desfavorida (1616) 

zona desèrtica  
USE  desert (5211) 

zona desfavorida  
USE  regió desfavorida (1616) 

zona desmilitaritzada  
MT  0816 equilibri internacional  
BT1  seguretat internacional  

zona desnuclearitzada  
USE  desnuclearització (0816) 

zona duanera  
USE  duana (2011) 

zona econòmica  
USE  regió econòmica (1616) 

zona econòmica exclusiva  
SN  Zona que s’estén més enllà de les aigües terri-

torials fins a 200 milles de la costa.  
MT  1231 dret internacional  
UF  zona de 200 milles  
UF  zona nacional exclusiva  
BT1  dret del mar  

BT2  dret internacional públic  
RT  explotació dels mars  
RT  zona pesquera  

zona en perill d’abandó  
USE  zona agrària desfavorida (5606) 

zona equatorial  
MT  5211 medi natural  
BT1  zona climàtica  

BT2  clima  

zona euro  
SN  Zona geogràfica formada pels estats membres 

que han adoptat l’euro com a moneda única.  
MT  2406 relacions monetàries  
UF  zona de l’euro  
BT1  zona monetària  

BT2  relacions monetàries  
NT1  Euribor  
NT1  Eurogrup (zona euro)  
NT1  país no participant  
NT1  país participant  
RT  euro  
RT  Unió Econòmica i Monetària  

(zona euro), Eurogrup — (2406) 

 zona forestal  
USE  superfície arbrada (5636) 

zona franca  
MT  2011 política aranzelària  
UF  port franc  
BT1  reglamentació duanera  
RT  zona franca industrial  

zona franca industrial  
MT  6806 política i estructura industrials  
UF  àrea d’expansió industrial  
UF  zona de desenvolupament industrial  
UF  zona de localització industrial preferent  
BT1  emplaçament industrial  

BT2  política industrial  
RT  creació d’ocupació  
RT  deducció fiscal  
RT  exempció fiscal  
RT  incentiu fiscal  
RT  pol de creixement  
RT  zona franca  

zona freda  
MT  5211 medi natural  
BT1  zona climàtica  

BT2  clima  

zona fronterera  
USE  regió fronterera (1616) 

zona humida  
MT  5211 medi natural  
BT1  zona climàtica  

BT2   clima  

zona industrial  
USE  polígon industrial (6806) 

zona lingüística  
USE  grup lingüístic (2821) 

zona monetària  
MT  2406 relacions monetàries  
UF  àrea monetària  
UF  zona de la lliura esterlina  
UF  zona del dòlar  
UF  zona del franc  
UF  zona del marc  
BT1  relacions monetàries  
NT1  zona euro  

NT2  Euribor  
NT2  Eurogrup (zona euro)  
NT2  país no participant  
NT2  país participant  

RT  mercat monetari  
RT  política monetària  

zona monetària centreafricana  
USE  Comunitat Econòmica i Monetària de l’Àfrica 

central (7616) 

zona nacional exclusiva  
USE  zona econòmica exclusiva (1231) 

zona periurbana  
USE  zona suburbana (2846) 

zona pesquera  
MT  5641 pesca  
UF  límit de pesca  
BT1  política pesquera  
NT1  zona de captura  
RT  aigües territorials  
RT  espai marítim  
RT  lloc de pesca  
RT  zona econòmica exclusiva  

zona prioritària  
USE  regió prioritària (1616) 

zona protegida  
MT  5206 política del medi ambient  
UF  àrea protegida  
UF  espai protegit  
BT1  protecció del medi ambient  
NT1  parc nacional  

NT2  parc nacional urbà  
NT1  reserva natural  
RT  espècie protegida  
RT  forest protegida  
RT  protecció del sòl  
RT  règim del sòl  
RT  zona agrària amb imperatius mediambientals  
RT  zona sensible  

zona residencial  
MT  2846 urbanisme i construcció  
BT1  ciutat  

BT2  aglomeració urbana  
BT3  aglomeració  

zona rural  
USE  regió rural (1616) 

zona sensible  
SN  Àrea protegida amb mesures específiques per 

preservar un hàbitat natural especialment vul-
nerable.  

MT  5216 deterioració del medi ambient  
UF  àrea natural sensible  
UF  àrea sensible  
UF  àrea sensible ecològica  
UF  espai natural sensible  
BT1  degradació del medi ambient  
RT  zona protegida  

zona sinistrada  
USE  zona catastròfica (5216) 

zona subtropical  
MT  5211 medi natural  
BT1  zona climàtica  

BT2  clima  

zona suburbana  
MT  2846 urbanisme i construcció  
UF  barriada  
UF  ciutat dormitori  
UF  extraradi  
UF  perifèria urbana  
UF  raval  
UF  suburbi  
UF  zona periurbana  
BT1  ciutat  

BT2  aglomeració urbana  
BT3  aglomeració  

RT  transport suburbà  

zona tarifària  
SN  Àrea geogràfica amb el mateix preu del trans-

port.  
MT  4806 política de transports  
BT1  preu del transport  

zona temperada  
MT  5211 medi natural  
BT1  zona climàtica  

BT2  clima  
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zona tropical  
MT  5211 medi natural  
BT1  zona climàtica  

BT2  clima  

zona turística  
USE  regió turística (1616) 

zona urbana  
MT  2846 urbanisme i construcció  
UF  àrea urbana  
UF  àrea urbanitzada  
UF  entorn urbà  
BT1  ciutat  

BT2  aglomeració urbana  
BT3  aglomeració  

NT1  zona de vianants  
NT1  zona urbana desfavorida  
RT  circulació urbana  
RT  comunitat urbana  
RT  població urbana  
RT  regió econòmica  

zona urbana desfavorida  
MT  2846 urbanisme i construcció  
UF  barri desfavorit  
UF  barri sensible  
BT1  zona urbana  

BT2  ciutat  
BT3  aglomeració urbana  

BT4  aglomeració  

RT  justícia de proximitat  
RT  policia de proximitat  

zona vedada  
USE  regulació de la caça (5206) 

zona verda  
MT  2846 urbanisme i construcció  
UF  cinturó verd  
UF  jardí públic  
UF  parc públic  
BT1  urbanisme  
RT  gestió de l’espai  
RT  protecció del paisatge  

zona vinícola  
USE  vinya (5621) 

*Zone de libre-échange des Amériques  
*USE  Zona de Lliure Comerç de les Amèriques 

(7616) 

zones regables, abastiment d’aigua a  
USE  ordenació hidroagrícola (5621) 

zoo  
USE  parc zoològic (2826) 

zoologia  
MT  3606 ciències naturals i aplicades  
UF  entomologia  
UF  genètica animal  

 BT1  biologia  
BT2  ciències biològiques  

RT  espècie protegida  
RT  fauna  
RT  zootècnia  

zoològic, parc — (2826) 

zoonosi  
SN  Malaltia infecciosa dels animals que es pot 

transmetre als humans.  
MT  2841 sanitat  
BT1  malaltia  
RT  brucel·losi  
RT  malaltia animal  
RT  ràbia  
RT  zootècnia  

zootècnia  
SN  Estudi científic dels animals domèstics, en ter-

mes de comportament, reproducció, selecció 
genètica i millora de les condicions de cria per a 
una explotació més racional del bestiar.  

MT  5631 activitat agropecuària  
UF  estudi dels animals domèstics  
UF  investigació animal  
BT1  cria de bestiar  
RT  aliment per al bestiar  
*RT  animal domèstic  
RT  experimentació animal  
RT  investigació científica  
RT  zoologia  
RT  zoonosi  
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