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Perjudici o prejudici? 
 
De vegades es confonen els significats dels mots perjudici i prejudici, ja que tenen una grafia 
semblant. A continuació en trobareu els significats i alguns exemples. 
 

Prejudici 
 
Fixeu-vos que prejudici és una paraula formada pel prefix pre- (que vol dir ‘abans’) i judici, és a 
dir, vol dir literalment ‘judici previ’. Un prejudici és l’opinió o el judici que algú té respecte a una 
qüestió de manera preconcebuda, no raonada. També és l’aversió no raonada per alguna cosa.  
 
Els prejudicis sobre els immigrants. Cal qüestionar-se els prejudicis racials. Estimar sense 
prejudicis.  
 

Perjudici 
 
Dany causat al bon estat, a la marxa, a l’èxit, d’algú o d’alguna cosa.  
 
Un acte vandàlic ha causat greus perjudicis al passeig Marítim. Les retallades són un perjudici 
per a la franja social més empobrida. Els perjudicis del tabac. 
 
 
Danys i perjudicis: Indemnització dels perjudicis derivats del dol, la negligència o la morositat 
en el compliment de les obligacions, o d’un delicte. 

 
La imposició de penalitzacions no exclou la responsabilitat per danys i perjudicis. L’empresa ha 
de respondre pels danys i perjudicis ocasionats. 

 
Sens perjudici de: Sense per això deixar de, sense que això sigui obstacle per a. 

 
S'exigirà també la llicència, sens perjudici de les autoritzacions o concessions corresponents. 
S’atorgarà una beca als alumnes per a llibres, sens perjudici dels ajuts que puguin rebre de 
Serveis Socials. L'accés a la seu electrònica és gratuït, sens perjudici de les taxes que vagin 
associades a la realització de determinats tràmits. 

 
 

 
 
La pregunta del mes  
 
Sabríeu completar les frases següents amb el verb infringir o infligir, segons correspongui, tan 
pròxims pel que fa a la grafia però amb significats diferents? 
 
Li han ____________ un càstig exemplar. 
L’empresa ha _______________ una de les clàusules del contracte. 
Ha ____________ les ordenances municipals, per la qual cosa se li ha __________ una 
penalització. 
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Resposta  
 
Li han infligit un càstig exemplar. 
L’empresa ha infringit una de les clàusules del contracte. 
Ha infringit les ordenances municipals, per la qual cosa se li ha infligit una penalització. 
 
Infringir vol dir ‘no complir’.  
Infligir és ‘aplicar’ una pena (a un delinqüent), un càstig, etc. 
 

 
 
La dosi extra 
 
Recordeu que podeu consultar els dubtes de vocabulari a l’Optimot i, és clar, al Servei de 
Correcció de l’Ajuntament. 
 
 
 
 

http://www14.gencat.cat/llc/AppJava/index.html

