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 ADJECTIUS: Prioritzacio  de caracterí stiques 
Definicio  
 

Convé que la definició d’un adjectiu tingui una sola característica principal (i no dues o més de 
coordinades) i, si és necessari, una o més característiques secundàries. 
 

La jerarquia semàntica establerta entre la característica principal i les característiques secundàries 
s’ha de reflectir en la sintaxi (per mitjà de connectors relatius o connectors de causa, conseqüència, 
manera o finalitat), en comptes de fer una simple juxtaposició de trets. 
 

Hi ha dos motius principals que avalen aquest tractament: 
 

(1) Conceptualment, amb un adjectiu afirmem sobretot una cosa d’un referent, i no unes quantes 
coses alhora. De la mateixa manera que un objecte és un tipus o una part d’un altre objecte i 
no un tipus o una part de dos objectes alhora, un adjectiu és sobretot la realització d’un únic 
tret determinat. 
 

(2) Per a l’usuari, és molt més fàcil retenir que un adjectiu implica la presència d’un tret 
fonamental que no pas que implica un grup heterogeni de trets no jerarquitzats. 

 
 
Exemples: 
 

Definició inadequada Anàlisi 

de propietat adj 
*Dit d’un producte informàtic (1) que és específic d'un 
desenvolupador determinat, (2) que no s'ajusta 
necessàriament a una norma o estàndard, (3) que no 
sempre és compatible amb altres productes, (4) que està 
protegit pel dret d'autor i (5) que cal comprar o adquirir-
ne la llicència per a poder-lo utilitzar.  

Indicació dels noms a què s’adjunta: Dit d’un producte 
informàtic 
. (1) Característica principal: que és específic d'un 
desenvolupador determinat 
. (2) Característica principal: que no s'ajusta 
necessàriament a una norma o estàndard 
. (3) Característica principal: que no sempre és 
compatible amb altres productes 
. (4) Característica principal: que està protegit pel dret 
d'autor  
. (5) Característica principal: que cal comprar o adquirir-
ne la llicència per a poder-lo utilitzar. 

 

Definició adequada Anàlisi 

de propietat adj Dit d’un producte informàtic (1) que 
requereix una llicència per a poder ser utilitzat (2) perquè 
està protegit per drets d’autor (3) que el reconeixen com 
a específic d’un desenvolupador determinat, (4) de 
manera que pot no ajustar-se a una norma o estàndard i 
(5) no ser compatible amb altres productes. 

Indicació dels noms a què s’adjunta: Dit d’un producte 
informàtic 
. (1) Característica principal: que requereix una llicència 
per a poder ser utilitzat 
. (2) Característica secundària: perquè està protegit per 
drets d’autor 
. (3) Característica secundària: que el reconeixen com a 
específic d’un desenvolupador determinat 
. (4) - (5) Característiques secundàries: de manera que 
pot no ajustar-se a una norma o estàndard i no ser 
compatible amb altres productes 

 
 
 


