
Fitxes sobre dubtes gramaticals 

Agència Catalana de Notícies 

A nivell (de) 

Fem atenció a la locució !a nivell (de), ja que té un ús més restrictiu del que hi solem 

donar.  

 

La podrem usar quan hi donem un sentit físic o bé la utilitzem en coses en què 

s’estableixen nivells o graus: 

 La casa es troba a nivell de mar. 

 Nivell de vida, curs de nivell superior... 

 

En canvi, és incorrecta quan la fem servir fora d’aquests àmbits, especialment quan hi 

donem un sentit metafòric. En aquests casos, haurem d’optar per expressions del tipus 

àmbit, terreny, camp o per estructures equivalents que permetin evitar de fer servir 

aquesta locució: 

 

Sí: El Tribunal Suprem dels Estats Units s'ha decantat per primera vegada a la 

història a favor d'ampliar el dret constitucional a posseir armes en l’àmbit local. 

No: El Tribunal Suprem dels Estats Units s'ha decantat per primera vegada a la 

història a favor d'ampliar el dret constitucional a posseir armes a nivell local. 

 

Sí: Aquestes investigacions formen part d'una gran batuda que es va iniciar a 

finals d'abril a Alemanya i Europa. 

No: Aquestes investigacions formen part d'una gran batuda que es va iniciar a 

finals d'abril a nivell alemany i europeu. 

 

Sí: L’expresident va parlar de la concepció de centralitat que afecta 

l’organització territorial o cultural. 

No: L’expresident va parlar de la concepció de centralitat que afecta a nivells 

d'organització territorial o cultural. 
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