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Esborrany 

 

La Real Academia Española i l’Obra Social ”la Caixa” presenten la versió 

digital i la consulta en línia de la 23a edició del Diccionario de la lengua 

española 
 

• La nova plataforma ofereix novetats importants, com la navegabilitat, el 
mecanisme d’autocompletar o un algoritme de revisió ortogràfica 

• Aquesta consulta gratuïta en línia és possible gràcies al compromís amb la cultura 
de l’Obra Social ”la Caixa” 
 

Madrid, 21 d’octubre de 2015. Avui s’ha presentat a la Real Academia Española (RAE) la 
plataforma per a la consulta en línia de l’«Edición del Tricentenario» (23a) del Diccionario de la 

lengua española, consulta gratuïta que és possible gràcies al compromís amb la cultura de l’Obra 
Social ”la Caixa”. Han presidit l’acte el director de la RAE i president de l’ASALE, Darío Villanueva, 
i el president de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Isidre Fainé. També hi han assistit els acadèmics 
Guillermo Rojo, Pedro Álvarez de Miranda i Humberto López Morales. També han assistit 
diferents acadèmics —Luis María Anson, Pedro García Barreno, José María Merino i Carme Riera, 
entre d'altres—i el director general de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Jaume Giró. 
 
El suport de l’Obra Social ”la Caixa” a aquesta iniciativa, que s’allargarà durant els tres anys 
vinents, s’emmarca en l’aposta pel foment de la cultura com a motor de progrés individual i 
col·lectiu. La col·laboració se suma a l’aliança entre la Real Academia i l’Obra Social per a la 
publicació de la Biblioteca Clásica de la RAE. 
 
L’aplicació que ara es presenta permet l'accés a la versió digital de la 23a edició del diccionari 
acadèmic, publicada en format imprès l’octubre del 2014, però amb notables millores per a 
l’usuari. L’aprofitament de totes les possibilitats que brinden els recursos electrònics permet 
posar a disposició dels qui accedeixin al Diccionario nombroses opcions de consulta. 
 
Actualment, cada mes es fan una mitjana de 41 milions de consultes en línia a les definicions del 
diccionari de la Real Academia Española, cosa que implica una suma total que s’acosta als 500 
milions de consultes l’any. El 40% d’aquestes consultes es fan des d’Espanya, país al que segueix 
Mèxic, amb un 15% d'accessos. Atenent a les formes d'accés, més del 42% de les consultes es fan 
ja a través de dispositius mòbils o de tauletes. 
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Navegabilitat 
 

En la nova aplicació, destaca en primer lloc la navegabilitat, gràcies a la qual és possible passar 
des de qualsevol element que es trobi a la definició fins a l’entrada en la qual es pot trobar el 
significat del terme. 
 
És important tenir en compte que aquesta possibilitat es basa en un coneixement lingüístic molt 
afinat i desenvolupat que permet localitzar qualsevol forma flexionada i no solament les que 
coincideixen amb el mode en què figuren habitualment en el diccionari. 
 

 

Mecanisme d’autocompletar 

 

En segon lloc, l’aplicació està dotada d’un mecanisme d’autocompletar, gràcies al qual es van 
rebent suggeriments i possibilitats a mesura que es van introduint caràcters a la finestra de 
consulta. 
 
A més, les cerques es poden fer no sols per formes concretes i paraules que comencen per una 
determinada seqüència de caràcters, sinó també per grups de caràcters continguts en qualsevol 
posició de la paraula. 
 
 

Revisió ortogràfica 

 
Finalment, l’aplicació inclou un algoritme de revisió ortogràfica que permet que les persones que 
estan fent la consulta rebin suggeriments sobre les formes correctes pròximes a les incorrectes 
que han introduït a la finestra de consulta. 
 
 
Sobre la 23a edició del Diccionario de la lengua española 

 
La 23a edició de Diccionario de la lengua española es va publicar l’octubre del 2014. Aquesta 
vint-i-tresena edició, que forma part de les commemoracions del tricentenari de l’Academia, és 
fruit de la col·laboració de les vint-i-dues corporacions integrades en l’Asociación de Academias 
de la Lengua Española (ASALE). 

 
La 23a edició registra més de 93.000 lemes. Presenta novetats en l’estructura dels articles amb la 
finalitat de facilitar la consulta de la informació. S’ha portat a terme un procés d’harmonització 
amb altres obres acadèmiques (Nueva gramática, Ortografía i Diccionario de americanismos). 
Destaca, a més, la revisió del tractament de les marques geogràfiques americanes i la dels 
estrangerismes. 
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Aquesta edició, davant les 88.431 entrades de l’edició anterior, n’ofereix 93.111, amb un total de 
195.439 accepcions. 
 
En el conjunt de l’obra, s’hi han introduït prop de 140.000 esmenes que afecten uns 49.000 
articles. Aquí podeu veure altres dades significatives: 
 
• 49.650 etimologies 
• 21. 466 accepcions amb marca d’alguna especialitat tècnica  
• 18.712 accepcions amb alguna marca de països americans  
• 435 accepcions amb marca d’Espanya 
• 102 accepcions amb marca de les Filipines 
• 30 accepcions amb marca de Guinea Equatorial  
• 1.296 articles i 118 formes complexes amb informació de variants  
• 333 estrangerismes crus (en cursiva)  
• 222 locucions llatines  
• 176 articles i 11 formes complexes amb informació ortogràfica   
• 1.637 verbs amb informació sobre la seva conjugació  
• 133 articles amb altres informacions morfològiques 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

Més informació: 

 

comunicacion@rae.es / 914 201 478 
prensa@fundacionlacaixa.org / 913 307 317 / 934 044 092 


