MATEIX I PROPI

L'ús de l’adjectiu propi o pròpia per a emfasitzar la identitat d'algun element de
la frase no és correcte. En aquests casos cal fer servir mateix o mateixa, escrit
al davant o al darrere del substantiu. Cal tenir en compte, també, que en alguns
casos aquest ús pot ésser sobrer.
 El capítol VI regula el personal de les confraries, que és de
caràcter laboral, i el capítol VII, atesa la personalitat jurídica de les
confraries de pescadors com a corporacions de dret públic, en
regular els recursos econòmics, estableix que la Llei mateixa en
determini la gestió pressupostària.
 estableix que la pròpia Llei en determini la gestió pressupostària.
Propi o pròpia indica una relació de pertinença entre un element i un altre,
indica que és d'una persona o una cosa, i no de cap altra.
 Els imports recaptats per la prestació de serveis, tant si són de
creació pròpia com si són a conseqüència de delegació o
convinguts o concertats amb entitats públiques o privades.
 Les confraries de pescadors, constituïdes com a corporacions de
dret públic, sense ànim de lucre, tenen personalitat jurídica pròpia i
capacitat d'obrar per al compliment de llurs finalitats.
En contextos col·loquials, mateix, com a forma invariable en masculí singular,
posposat a un pronom o a certs adverbis i substantius, expressa que la cosa
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que designen és aquella, com podria ésser qualsevol altra del mateix gènere,
sense raó per a la preferència; equival a per exemple.
 Hi pot anar qualsevol: tu mateix.
 Podem fer-ho aquí mateix, no cal que anem més lluny.
 Pels que serem, podem fer la reunió a casa mateix.
No s’ha d’usar mateix en funció pronominal per a substituir un substantiu
anterior. En aquests casos cal emprar el pronom personal o demostratiu que
correspongui.
 La contractació de l’Agència es regeix per la normativa de
contractes del sector públic. Als efectes de l’aplicació de la mateixa,
l’Agència Catalana de l’Aigua té la consideració d’Administració
pública i els contractes que formalitzi tenen la naturalesa de
contractes administratius.
 La contractació de l’Agència es regeix per la normativa de
contractes del sector públic. Als efectes de l’aplicació d’aquesta
normativa, l’Agència Catalana de l’Aigua té la consideració
d’Administració pública i els contractes que formalitzi tenen la
naturalesa de contractes administratius.
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